ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 122 /2018
privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice
pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.118/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.6762/11.05.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.6763/11.05.2018 şi rapoartele de avizare
al comisiei economice şi al comisiei pentru servicii şi comerŃ;
- prevederile bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2018,
aprobat prin H.C.L. nr.21/2018;
- HCL nr.272/2017 prin care a fost aprobată Strategia anuală de
achiziŃii publice a municipiului Orăştie pentru anul 2018.
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 pentru anul 2018 cu o
nouă poziŃie nr.3 – „Servicii de creditare bancară destinate finanŃării unor obiective de
investiŃii” – valoare 3.719.733,34 lei fără T.V.A.
Art.2 : Se completează Programul anual al achiziŃiilor publice, respectiv anexa
privind achiziŃiile directe cu o nouă poziŃie, după cum urmează :
- poziŃia nr.97 – „Procurare şi montare echipamente de joacă pentru copii”, valoare
37.013 lei fără T.V.A;
Art.3 : Urmare a completărilor menŃionate la art.1 şi 2, Programul anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2018 este cel din anexele nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- DirecŃiei economice.
Orăştie, 31.05.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 31 mai 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

Anexa nr.1 la HCL. Nr.122 / 2018
Județul HUNEDOARA
Municipiul ORĂȘTIE
CONSILIUL LOCAL

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru anul 2018
Codul CPV

Nr.
crt.

Valoarea estimată a
contractului/acorduluicadru

Tipul si obiectul contractului de achizitie publica
/acordului-cadru

Sursa de
finantare

Procedura
stabilita

Data estimata
pentru
initierea
procedurii

Data estimata
pentru atribuirea
contractului de
achizitie
publica/acordului
cadru

LEI,fara TVA

SERVICII DE CREDITARE BANCARA
3 DESTINATE FINANTARII UNOR OBIECTIVE DE 66113000-5
INVESTITII

3.719.733,34

Modalitatea de
derulare a
procedurii de
atribuire

Persoana
responsabila cu
aplicarea
procedurii de
atribuire

online/offline

BUGET
LOCAL

SELECTIE
DE
OFERTE

01/06/2018

15/07/2018

online

Ardean Tatiana

Județul HUNEDOARA
Municipiul ORĂȘTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la HCL nr.122/2018

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE pentru anul 2018
Nr.
crt.

Tipul si obiectul contractului de achizitie publica /acordului-cadru

Codul CPV

Valoarea estimată a
contractului/acorduluicadru

Sursa de finantare

Data estimata
pentru initierea
procedurii

Data estimata pentru
atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului
cadru

BUGET LOCAL

01/06/2018

30/09/2018

LEI,fara TVA

97 Procurare si montare echipamente de joaca pentru copii

45212130-6

37.013

