ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de achizitii si investiţii
pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Smeeni ,judeţul Buzău,
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, înregistrata la nr.
690/25.01.2018
-avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr
.691/25.01.2018;
-prevederile 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 cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.82/1991 , legea contabilitatii (r4);
-prevederile art.42 alin (1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.2/2018 privind Bugetul de Stat pe anul 2018;
In temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit.a), 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 planul principalelor achizitii si investiţii , propuse a se
realiza în anul 2018, conform anexei nr.1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Ordonatorul principal de credite ,împreună cu aparatul de specialitate
vor organiza ,dupa caz, licitaţii publice sau negocieri în condiţiile legii , conform
procedurilor stabilite în anexele nr.1 si 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei Hotararea Consiliului Local Smeeni, nr.
124/22.12.2016 ,prin care s-a aprobat planul de achizitii si investitii ale comunei
Smeeni pentru anul 2017 isi inceteaza aplicabilitatea .
Art.3 Secretarul comunei va face publică şi va transmite autorităţilor şi
persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri.
Presedinte de sedinta
Consilier local
Minea Ioana

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 1 din 31.01.2018 com. SMEENI,jud.BUZAU
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din
data de 31.01.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de
14voturi „pentru”,0„împotrivă” ,0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie, din care prezenţi la şedinţă 14 .

