ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL ,

HOTĂRÂRE
privind completarea Programului de achiziţii publice aferent
comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 2011
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Avănd în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Nicu N stase
înregistrat la nr. 5519 din 17 octombrie 2011 ,
- referatul de legalitate al d-nei secretar Iancu Viorica, înregistrat la nr.5520
din 17 octombrie 2011 ,
- avizul emis de Comisia de specialitate a Consiliului Local Smeeni ,
- prevederile Hot rârii Consiliului local Smeeni nr.8/2011 privind aprobarea
Programului de achizi ii publice al Consiliului local Smeeni,jude ul Buz u, in
anul 2011;
- prevederile art.1 din Ordonan a de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune
de lucr ri publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea
nr.337/2006 , cu modific rile si complet rile ulterioare;
- prevederile art.4 din Hot rârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizi ie publica din O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizi ie publica ,a contractelor de concesiune de lucr ri publice si a contractelor
de concesiune de servicii, cu modific rile si complet rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale , cu
modific rile si complet rile ulterioare;
- prevederile art. 60 si art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative ,republicata , cu
modific rile si complet rile ulterioare ;
În temeiul art. 36 alin (4) lit „a” si art. 45 alin (1), coroborat cu prevederile art.
115 alin.(1) lit „b” din Legea nr.215/2001 privind administra ia publica locala ,
republicata , cu modific rile si complet rile ulterioare :

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba completarea Programului de Achizi ii Publice
al Consiliului local Smeeni,jude ul Buz u, pe anul 2011 , potrivit
anexei care face parte integranta din prezenta hot râre.
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Art.2
Primarul comunei prin intermediul compartimentului
contabilitate va lua toate masurile necesare pentru aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri.
Art.3
Prezenta hot râre se comunica prin grija secretarului
comunei Smeeni:
- Institu ia Prefectului – Jude ul Buz u,
- Primarului Comunei Smeeni,
- Compartimentului contabilitate.

PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
NEGOIŢĂ NECULAI
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar ,
Viorica Raimonda Iancu

Nr. 40 , Smeeni - Buzău, 28 octombrie 2011 ;

Hotărâre a fost adoptat cu 8 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” , „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi 13 ;
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JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
PRIMAR
Nr. 5519 din 22 iunie 2011
E X P U N E R E DE M O T I V E
la proiectul de hotarare completarea Programului de achiziţii

publice aferent comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 2011
Prezentul proiect de hot râre are la baza prevederile Cap. VI –
Responsabilit i pentru punerea in valoare a paji tilor,pct3 din Ordinul
nr.226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit ii de
îmbun t ire si exploatare a paji tilor la nivel na ional,pe termen mediu si
lung,cu modific rile si complet rile ulterioare.
Din totalul de 1130 ha p
une pe care Consiliul local Smeeni o
administreaz s-a primit subven ie pentru suprafa a de 820,27 ha. Pe
diferen a de suprafa a exista încheiate contracte de închiriere iar o mica parte
din p
une nu îndeplin te conditiile de eligibilitate.
Aceasta subventie trebuie folosita strict pentru operatiuni legate de
intretinerea pasunii pentru respectarea conditiilor de eligibilitate.
Plata celor expuse in programul de achizitii ,se face din fondurile primite
cu destinatie speciala.
Aceasta completare este perfect realizabila potrivit alin (8) al art.4 din H.G
nr.925/2006 care statueaza faptul ca autoritatea contractanta „ are dreptul de a
opera modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor
publice”
Pentru aceste motive ,supun dezbaterii si aprobarii prezentul proiect de
hotarare in forma prezentata.

PRIMAR,
NASTASE NICU
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