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HOTĂRÂREA nr.43
Privind: aprobarea achiziționării serviciilor de pază pentru bunurile ce compun domeniul schiabil al
Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pe perioadă determinată până la finalizarea procedurii de licitaţie a
delegării gestiunii serviciului de administrare a Domeniului public schiabil Voineasa - Ski Resort
Transalpina
Consiliul Local al Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.07.2020, la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie ;
Luând în dezbatere:
Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei privind aprobarea
achiziționării serviciilor de pază pentru bunurile ce compun domeniul schiabil al Comunei Voineasa,
judeţul Vâlcea, pe perioadă determinată până la finalizarea procedurii de licitaţie a delegării gestiunii
serviciului de administrare a Domeniului public schiabil Voineasa - Ski Resort Transalpina, în vederea
organizării şi exploatării pârtiilor de schi, instalațiilor de transport pe cablu şi întregii infrastructuri edilitar
urbane aferente, prin concesionare, prin procedura concurenţială organizată în conformitate cu prevederile
Legii nr. 100/2016, ca urmare a expirării contractului de prestării servicii de pază şi a asigurării urgente a
pazei obiectivelor de la domeniul schiabil până la finalizarea licitaţiei de delegare a serviciului de
administrare, raportul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Voineasa, nr.3498/23.07.2020;
H.C.L. nr.34/2020 privind aprobarea delegării serviciului de administrare a Domeniul schiabil
Voineasa- Ski Resort Transalpina ;
Ţinând seama de avizul de legalitate al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.3602/29.07.2020
întocmit de secretarul general al localităţii;
În conformitate cu prevederile art.1, art.2, art.3, art.4 din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 ***
republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și
completările ulterioare, ale Hotărârii nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și lit.d), alin.(7) lit.s),
alin.(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi ,,pentru’’, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1 – (1) Se aprobă achiziționarea serviciilor de pază pentru bunurile ce compun domeniul
schiabil al Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pe perioadă determinată până la finalizarea procedurii de
licitaţie a delegării gestiunii serviciului de administrare a Domeniului public schiabil Voineasa - Ski Resort
Transalpina.
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(2) Serviciile de pază constau în asigurarea pazei permanente la obiectivul de investiţii Dezvoltarea
infrastructurii de agrement în Staţiunea turistică Voineasa, în punctul Mioarele-Bora, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Art.2 - Se împuternicește domnul primar al comunei să semneze contractul privind achiziționarea
serviciilor de pază pentru bunurile ce compun domeniul schiabil al Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pe
perioadă determinată până la finalizarea procedurii de licitaţie a delegării gestiunii serviciului de
administrare a Domeniului public schiabil Voineasa - Ski Resort Transalpina.
Art.3 – Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate
din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Voineasa.
Art.4 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Voineasa prin
compartimentele de specialitate.
Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei, Instituției Prefectului – Județul Vâlcea, în vederea exercitării
controlului de legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primăriei.

Voineasa 30.07.2020
Preşedinte de şedinţă,
Copăceanu Nicolae
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comuna Voineasa
Lazea Maria
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