ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 248 /2017
privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice
pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr.78/2017

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.253/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.14395/06.11.2017, raportul DirecŃiei tehnice nr.14396/06.11.2017 şi rapoartele de avizare ale comisiei
economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ;
- prevederile bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2017, aprobat prin
H.C.L. nr.46/2017;
- HCL nr.199/2016 prin care a fost aprobată Strategia anuală de achiziŃii publice a
municipiului Orăştie pentru anul 2017.
În temeiul prevederilor art.11, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziŃie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achiziŃiile publice aprobate prin HG nr.395/2016, ale art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind
transparenŃa decizională în administraŃia publică, republicată, ale art.36, alin.(4), lit.d şi art.45, alin.1 din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se completează Programul anual al achiziŃiilor publice, respectiv anexa privind achiziŃiile
directe aprobat prin HCL nr.78/2017, cu 26 de poziŃii, respectiv de la nr.188 la nr.213, conform anexei ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- DirecŃiei economice.
Orăştie, 23.11.2017

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 23 noiembrie 2017, prin vot deschis, cu
15 voturi ”pentru” şi 4 abŃineri din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).

