ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
H O T Ă R Â R E A nr.12/2017
privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2017
finanțate din fonduri nerambursabile
şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor
Consiliul Local Ciumani, la şedinţa extraordinară din data de 3 februarie2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentat de Primarul comunei Ciumani cu nr.10/
2017, privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2017, finanțate din fonduri
nerambursabile şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor,
Văzând raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru activităţi economice financiare a Consiliului Local Ciumani nr.10/2017 şi raportul compartimentului de achiziţii
publice nr.10/2017,
Luând în considerare prevederile:
- Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice
Art.11,
art.12
și
art.13
din
Hotărârea
Guvernului
nr.395/2016
pentruaprobareaNormelormetodologice
de
aplicare
a
prevederilorreferitoare
la
atribuireacontractului
de
achiziţiepublică/acordului-cadru
din
Legeanr.
98/2016
privindachiziţiilepublice,
- Ordinului ANAP nr.281/2016 privindstabilireaformularelor standard ale Programuluianual
al achiziţiilorpubliceşiProgramuluianual al achiziţiilorsectoriale
Ordinul
Institutului
Naţional
de
Statistică
nr.
296/2003,privindactualizareaclasificăriiproduselorşiserviciilorasociateactivităţilor– CPSA,
- HotărâriiConsiliului Local Ciumani nr.6/2017 privind aprobarea folosirii excedentului
bugetului local de la data de 31.12. 2016, prin care a fost aprobată lista de investiții provizoriu,
care cuprinde aceste achiziții,
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică , văzând procesul-verbal de afişaj nr.281/03.02. 2016,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(2) litera b), alin.(4) litera d) şi art.45
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 13voturi,
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă Programul achiziţiilor publice pe anul 2017, finanțate din fonduri
nerambursabile conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor pentru contractarea achiziţiilor cuprinse
în Programul achiziţiilor publice al anului 2017, în următoarea componenţă:
1.Köllő Hunor – referent de specialitate achiziţii publice ca preşedinte
2. Rokaly Aranka – auditor ca secretarul comisiei
3. Baróti Zsolt – referent ca membru.
Membrii supleanţi: Baroti Levente – referent impozite şi taxe,
Moga Melinda – referent urbanism şi amenajarea teritoriului.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Ciumani.
Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului,
compartimentului de achiziții publice, Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la
cunoștință publică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Csata Andrea Secretar:Balogh Zita

