ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 131 /2019
privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziŃiilor publice
pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr.101/2019

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.130/2019, referatul de aprobare a Primarului
nr.9059/11.07.2019, raportul DirecŃiei tehnice - Compartiment AchiziŃii Publice
nr.9060/11.7.2019 şi raportul de avizare al comisiei economice;
- prevederile bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2019,
aprobat prin H.C.L. nr.74/2019;
- HCL nr.307/2018 prin care a fost aprobată Strategia anuală de achiziŃii
publice a municipiului Orăştie pentru anul 2019.
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.129, alin.(4), lit.d, art.139, alin.1 şi art.196, alin.1, lit.a din OrdonanŃa
de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică Programul anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019,
respectiv anexa privind achiziŃiile directe, după cum urmează :
- se modifică valoarea poziŃiei nr.151 – Concert romanŃe „A căzut o frunza-n calea
ta....” ediŃia a XV-a de la valoarea de 5.042 lei la valoarea de 10.084,03 lei
- se modifică valoarea poziŃiei nr.152 – Gala tinerilor sportivi din municipiul
Orăştie, ediŃia a III-a de la valoarea de 4.202 lei la valoarea de 6.722,69 lei
- se modifică valoarea poziŃiei nr.154 – Servicii de organizare spectacol omagial
„Ziua NaŃională a României” de la valoarea de 25.210 lei la valoarea de 29.411,76 lei
- se modifică valoarea poziŃiei nr.155 – Servicii de organizare „Concert extraordinar
de colinde” de la valoarea de 7.983 lei la valoarea de 10.084,03 lei
Art.2 : Se completează Programul anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019,
respectiv anexa privind achiziŃiile directe cu 10 noi poziŃii, de la nr.165 la nr.174, după
cum urmează :
- poziŃia nr.165 – Mese cu tablă de şah şi bănci, valoare 5.294,12 lei fără TVA
- poziŃia nr.166 – Echipamente fitness pentru adulŃi, valoare 8.403,36 lei fără TVA

- poziŃia nr.167 – ReparaŃii Parcul „Tineretului” Orăştie (cămin captare apă pluvială,
racord alee principală şi loc de joacă), valoare 5.815,97 lei fără TVA
- poziŃia nr.168 – Lucrări de platforme de beton pentru bănci – Parcul „Tineretului”
Orăştie, valoarea 9.566,60 lei fără TVA
- poziŃia nr.169 – Servicii de activităŃi – instructor dansuri populare, valoare
5.042,02 lei fără TVA
- poziŃia nr.170 – Microfoane Casa de Cultură Orăştie, valoare 4.201,68 lei fără
TVA
- poziŃia nr.171 – Spectacole de teatru, valoare 20.168,07 lei fără TVA
- poziŃia nr.172 – Atelierul şi trăsura lui Moş Crăciun, valoare 9.243,70 lei fără TVA
- poziŃia nr.173 – Servicii de organizare „Ziua Recoltei” (Bostaniada), valoare
3.361,34 lei fără TVA
- poziŃia nr.174 – Servicii organizare revelion în stradă „ÎMPREUNĂ în 2020”,
valoare 8.403,36 lei fără TVA.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
tehnică – Compartiment achiziŃii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
Primarului Municipiului Orăştie;
DirecŃiei tehnice;
DirecŃiei economice.
Orăştie, 25.07.2019

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

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 25 iulie 2019, prin vot deschis, cu 13 voturi
„pentru” şi 3 abŃineri (Chira Adriana, Sechi Dan Mihail, Stoica Constantin Nicolae) din
totalul de 19 consilieri în funcŃie (16 prezenŃi).

