ROM Â NI A
JUDEŢ UL OLT
COM U NA FĂR CAŞ EL E
CO NSI LI UL LO CAL
St r . Pri nc ipal ă, nr. 4 9 , 23 7 1 8 0
T el /f a x: 0 2 4 95 3 1 3 0 2
e- m a i l : p ri m a ri a f a rc a se l e @ y a ho o. c o m

HOTĂRÂRE
cu privire la: – aprobarea Programului anual de achiziții publice, la nivelul comunei Fărcașele,
județul Olt, pentru anul 2018.
Expunere de motive:
Strategia anuală de achiziție publică se realizează potrivit dispozițiilor legale, in
ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică
cuprinse în aceasta, și se aprobă de către conducătorul autorității contractante. În conformitate cu
prevederile legale, acest Program anual poate suferi modificări și completări pe parcursul anului
bugetar, în funcție de necesitățile de investiții intervenite precum și funcție de sumele prevăzute în
buget.
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Fărcaşele, nr.676 din 02.02.2018, prin care se
arată necesitatea completării Programului de achiziții publice, la nivelul comunei Fărcașele, județul
Olt, pentru anul 2017 ;
- raportul compartimentului de resort, inregistrat sub nr. 677 din 02.02.2018, prin care se
specifică necesitatea aprobărilor;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Fărcaşele, inregistrat sub nr. 678 din 02.02.2018;
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile art.11 alin.(4) și (5), art.12 alin.(2) din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică/acord cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile Ordinului ANAP nr.281/2016, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. b), d) alin.(6) lit.a) pct.9, alin.(9) și ale art.45
alin.(1) și art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FĂRCAȘELE
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul comunei Fărcașele și compartimentele contabilitate, achiziții publice și investiții
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașele, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3.– Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt;
Primarului comunei Fărcaşele;
Biroului contabilitate-impozite şi taxe locale, persoanelor responsabile cu achizițiile publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Munteanu Marinel

Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă

13
13
9
3

Abțineri

1

CONTRASEMNEAZĂ;
SECRETAR,
HOARĂ Cristina-Marinela

Nr. 10 din 08.02.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele
în ședința ordinară din data de 08.02.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu
un nr. de 9 voturi pentru, 1 abțineri și 3 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în ședința

