ROMÂNIA
JUDEŢULNEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului anual inițial
al achizițiilor publice a comunei Moldoveni pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Moldoveni,judeţul Neamţ;
Analizând raportul întocmit de responsabilul cu achizițiile publice;
Ținând cont de HCL nr. 92 din data de 14.12.2018 privind aprobarea
Programului anual inițial de achiziții publice pe anul 2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice / acordcadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Ținând cont de Programul anual inițial de achiziții publice întocmit de
responsabilul cu achiziții publice;
Văzând avizul favorabil dat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local
Moldoveni;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.9, precum şi ale art. 45, alin. 1 din Legea
administraţiei publice nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se actualizează Programul anual al achiziții publice pentru anul
2019, potrivit anexei alăturate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.

Inițiator proiect de hotărâre
PRIMAR,
Marcel Ioan Bîrjoveanu
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privind actualizarea Programului anual inițial
al achizițiilor publice a comunei Moldoveni pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Moldoveni,judeţul Neamţ;
Analizând raportul întocmit de responsabilul cu achizițiile publice;
Ținând cont de HCL nr. 92 din data de 14.12.2018 privind aprobarea
Programului anual inițial de achiziții publice pe anul 2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice / acordcadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Ținând cont de Programul anual inițial de achiziții publice întocmit de
responsabilul cu achiziții publice;
Văzând avizul favorabil dat de cele 3 comisii de specialitate ale Consiliului
Local Moldoveni;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.9, precum şi ale art. 45, alin. 1 din Legea
administraţiei publice nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se actualizează Programul anual al achiziții publice pentru anul
2019, potrivit anexei alăturate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
Nicolaie MOISEI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

