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לכבוד
לילך גבע
המנהלת הכללית
המועצה המקומית קצרין
מרכז "איתן"
קצרין 1290000
שלום רב,
הנדון :הפעלת פינת החי  -מכרז
לבקשתכם ,להלן חוות דעתנו בנושא שבנדון.
פינת החי הפועלת בקצרין מופעלת במלואה על ידי המועצה המקומית (.)Inhouse
הנהלת המועצה פועלת לפרסם מכרז להפעלת פינת החי ,אשר יעביר את הפעלתה לידי קבלן
פרטי ,בתנאים מסויימים ,ונשאלה השאלה האם הדבר טעון את אישורה של מליאת המועצה.
מתכונת הפעלתן של יחידות המועצה ,כל עוד אין נמסרות סמכויות שלטוניות לידי גורמים
פרטיים ,היא ענין הנתון לשיקול דעתה של הנהלת המועצה.
כל עוד נשמרת המסגרת התקציבית השנתית שאושרה לנושא זה (בלעדית או יחד עם משימות
אחרות)  -אין נדרש אישורה של מליאת המועצה לשינוי מתכונת הפעלת פינת החי או לפרסום
המכרז.
אני עומד לרשותכם לכל הבהרה או סיוע שידרשו.
בכבוד רב,
אייל נון ,עו"ד
KatzrinLocalCouncil340
קרליבך 9
תל אביב 6713213

טלפון
פקס
דואל

03-5610461
03-5627548
nunlaw@nunlaw.co.il

Tel
Fax
Email

9 Karlibach St.
Tel Aviv 6713213

