R O M Â N I A
JUDETUL NEAMT
COMUNA DUMBRAVA ROSIE
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E 
 Nr. 82 din  29.09. 2017
Privind modificarea Anexei nr.10 - Programul anual al achiziţiilor publice la HCL nr. 36 din 22.03.2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Dumbrava Rosie
 pentru anul 2017


	Consiliul Local al comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ ; 
	Luând în dezbatere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.10 - Programul anual al achizitiilor publice la  HCL nr.36 din 22.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Dumbrava Rosie pentru anul 2017, înregistrată la nr.8292  din 16.08.2017 precum şi referatul de specialitate intocmit de comisia de achiziţii  înregistrat la nr.8293 din 16.08.2017;
	Ţinând cont de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Dumbrava Rosie ;	
	În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale art.3 alin.2, art.11 alin.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, aprobate prin H.G. nr.395/2016 , ale Legii finanţelor publice locale nr.273/2006 cu modificările şi
completările ulterioare,
	In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2) lit.,,b" şi lit. ,,d " , alin.(4) lit.,, d", alin.(6) lit. ,,a "din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

	Art.1. Anexa nr.10 - Programul anual al achizitiilor publice la HCL nr.36 din 22.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Dumbrava Rosie pentru anul 2017 , se modifică și se completeaza cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
	Art.2. Compartimentul financiar-contabilitate şi comisia de achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dumbrava Rosie , vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
	Art.3.	Secretarul comunei Dumbrava Roşie, va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 
instituţiilor interesate.


                PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,
	                MOALE IOAN


							                                         Contrasemnează ,
                                                                                                                               SECRETAR,	                                                                                                                                                                         	CHIRIŢESCU ELENA



Total consilieri locali 15
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