ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI
HOTĂRÂREA nr. 8 din 29.01.2015
privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2015
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzau;
Având în vedere :











expunerea de motive a Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrată la
nr. 383 din 23.01.2015;
raportul de avizare al domnului Adochiței Vasile inspector achiziții pub. înreg.la
nr.384 din 23.01.2015;
raportul de avizare al domnului Scîrlet Dorian consilier juridic înregistrat la
nr.388 din 23.01.2015;
raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la nr.
389 din 23.01.2015;
prevederile art.4 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, actualizată;
prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, actualizată;
prevederile art. 36 alin. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b, alin.3, alin.5, alin.6 şi alin.7 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Se aprobă Programul anual de achiziții publice pentru anul 2015, conform anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2.Primarul comunei Valea Râmnicului prin Compartimentul de achiziții publice, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3.Secretarul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta
hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

29.01.2015
Preşedinte de şedință,
Țîrloi Ionica

VALEA RÂMNICULUI
Contrasemnează
Secretar,
Jr. Şerbu Ionuţ

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în ședința
ordinară
din 29.01.2015 cu respectarea prevederilor art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, a
administrației publice locale, (R2), cu un număr de 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri,
din numărul total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.
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