ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA
nr. 77 /21 decembrie 2018
privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice şi proiectul programul achiziţiilor
publice pe anul 2019 a comunei Dochia
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 decembrie 2018
Luând în discuţie,proiectul de hotarare si referatul de aprobare nr.7314
/1012.2018 a primarului comunei Dochia , referatul de specialitate nr. 7372 din 11.12.2018
înaintat de inspector achizitii publice .
În temeiul prevederilor:cap. I, sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art.
11 alin. (2), (3) si (6), art. 12 si art. 13 din Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
În temeiul art.36, alin.(4) lit.e), art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1.- (1)Se aprobă Strategia anuala a achiziţiilor publice a Comunei Dochia pentru anul
2019 şi proiectul programul achiziţiilor publice pe anul 2019 ca parte integranta a strategiei,
conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Autoritatea contractantă Comuna Dochia, cu avizul secretarului comunei şi cu
acordul primarului comunei, are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în
Programul stabilit potrivit art.1.
Art. 2. - În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul achizitiilor publice
se autorizează primarul comunei în a întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile
îndrituite, în scopul împlementării obiectivelor stabilite prin prezentul program, precum şi în a
emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale Consiliului local.
Art. 3. – Se împuterniceste primarul comunei Dochia, să numească comisie de evaluare a
ofertelor pentru achizitiile publice.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Președinte de ședință
Contrasemnează pentru legalitate,
Văduva Gabriel
Secretar,
Pascaru Vasile
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi

