ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.31
privind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018 actualizat,
pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 28.02.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.166/22.02.2018, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;
Având în vedere nota de fundamentare nr. 2649/22.02.2018 și raportul de specialitate nr.
2649/26.02.2018, înaintate de către Biroul achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orașului Ocna Mureș, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, art. 12, 13 și 15 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 aprobate prin HGR nr. 395/2016 din 02 iunie 2016,
actualizată, Ordinul nr. 281/2016- privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual
al achizițiilor publice;
În temeiul art.36 alin. (4), litera (a), alin.( 6) lit.a) p-ctul 6, art.45 și art. 115 alin. (1) lit.b)
din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 : Se aprobă Programul Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2018 actualizat,
pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte
integrantă din prezenta.
Art. 2: Anexele la Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr 25 din 13.02.2018
privind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018, se completează și se
modifică în mod corespunzator.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul
Vinţeler Silviu - primarul oraşului Ocna Mureş.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- județul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul achiziţii publice ;
- Direcţia Economică.
Ocna Mureş, 28.02.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

RED/DACT: N.F.O.
EX:5; ANEXE:2;

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenti:15 ; voturi ,,pentru”: 15
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; voturi ,,contra”:0

; abţineri: 0 .
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