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Hotarare nr.31/15.03.2017
privind aprobarea achiziţionării unui autogreder
Consiliul local al comunei Smeeni, judetul Buzau:
-Având în vedere expunerea de motive ,nr.2289/07.03.2017 ,a Primarului
comunei Smeeni privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
-Tinând seama de Raportul compartimentului Buget-Contabilitate
din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni
nr.2290/07.03.2017, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Smeeni pentru proiectul de hotărâre mai sus
menţionat;
-Luând în consideraţie prevederile art.36 alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.d), din
Legea administratiei publice nr.215/2001, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Tinând cont de prevederile:
-HCL nr. 14/2017,prin care s-a aprobat bugetul general consolidat al
comunei Smeeni, pe anul 2017;
-HCL nr.124/2016,prin care s-a aprobat Planul de Achiziţii Publice al
comunei Smeeni, pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile :
-Legii nr.6/2017 , legea bugetului de stat pe anul 2017;
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificată si completată
ulterior ;
-O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii;
-H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG
nr.34/2006;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi art..115, alin.(1), lit.b) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1.Se aprobă achiziţionarea directa, in limita sumei de 150000 lei ,a
unui autogreder ,prin procedura “cerere de oferte”, criteriul de atribuire
fiind “pretul cel mai scăzut”.
Art.2.Se constituie comisia de evaluare a ofertelor in persoana numitilor:
-Andrei Ion-presedinte -primarul comunei Smeeni
-Dumitrascu Nicolae -viceprimarul comunei Smeeni
-Predescu Olga -membru -referent compartiment Buget-Contabilitate
-Stanescu Anghel Luigi-secretarul comisiei-consilier juridic .
Art.3.Finantarea investitiei se va realiza din bugetul local al comunei
Smeeni, judetul Buzau.
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si realizarea
procedurii , semnarea documentelor de achizitie si efectuarea platii, se
imputerniceste Primarul comunei Smeeni ,in calitatea sa de Presedinte al
Comisiei prevazuta la art.2 si de Ordonator principal de credite ,precum si
Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Smeeni.
Art.5.Prezenta hotărâre se va aduce la cunostiinţa publică prin afisare la
sediul autoritatii publice locale si se va comunica Institutiei Prefectului
Judetul Buzau, în scopul exercitarii controlului de legalitate.
Smeeni,15.03.2017
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Nr. 31 din 15.03.2017, com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in
sedinta din data de 15.03.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1)
din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si
actualizata, cu un numar de 12 voturi „pentru”,0 „împotrivă”,0 „abţineri”
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 12 .

