ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE
HOTARARE
privind completarea Programului anual de achizifii publice pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt,
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a primatului comunei cu privire la modificarea programul de achizitii
publice pentru anul 2018, inregistrat sub nr.4230/14.08.2018;
- dispoziliile art. 11, alin. (4) qi art.l2, aJin. (4) si (6) din Hot6rdrea de Guvern nr'39512016,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizilie publicd.i acordului - cadru din Legea nr.9812016, privind achiziliile publice,
-referatul de specialitate a compartimentului achizitii publice, inregistrat sub nr. 423012018, citt
si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
in temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit. e), si ar1.45, alin.(l), din Legea nr' 21512001- a
administraliei publice locale, cu modicdrile si compltdrile ulterioare,

HOTARA$TE
Art.1 Se aprobe completarea "Programul anual de achizilii publice" pentru anul
anexei nr. l, care face parte integranti din prezenta hoterare.

2018, conform

Art.2 Primarul comunei prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
propriu, va duce Ia indeplinire prezenta hotArare.
Art.3 Secretarul comunei va face publicd prezenta hotirdre qi o va comunica persoanelor 9i
instituliilor interesate.
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Nr.41 din 21.08.2018

Anexi la HCL nr. 4ll2018

JUDETULNEAMT
COMUNA STEFAN CEL MARE

Nr. Obiectul contractului/acordului de
crt. cadru

3l

Completare Program achizitii publice pentru anul 2018

Cod CPV

Promovarea comunei $tefan cel Mare prin
amenajare parc $i construire punct de

Valoare
estimata
fara
TVA(lei)

Sursa de

finantare

Procedura
aplicata

Data
estimata
pentru
intierea

Data estimata
pentru

atribuirea
contractului de

procedurii

achizitie
publica

25.08.2018

01.09.2018

Modalitatea
de derulare a
procedurii de

atribuire
Online/offline

26.000

informare
Consultant4 servicii proiectare, studiu
geotehnic si studiu topografic pentru

3l.l

obiectivul "Promovarea comunei $tefan cel
Mare prin amenajare parc gi construire punct
de informare"

71310000-4

7t319000-7

713320004
7 r 35

26000

Buget local

achizitie directa

l8l0-4

Compartiment achizitii Publice
Elena Stan
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