AVIZAT FAVORABIL

COMISIA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,
JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
Nr. 24 /2017
Comisia de specialitate a Consiliului Local al comunei Beba Veche, întrunita în sedinta, a luat în
discutie acest proiect.
În urma analizei si având în vedere (baza legala):
- Referatului de specialitate înregistrat sub nr. 2460/2017
Comisia de specialitate AVIZEAZĂ FĂRĂ AMENDAMENTE proiectul de hotarare nr. 33/2017.

Supunem solicitarea aprobarii proiectului de hotărîre anexat de către plenul Consiliului
Local al comunei Beba Veche.

PRESEDINTE COMISIE,
Toth Ede
Membrii prezenţi:
Horvath Stefan

SECRETAR,
Ciobanu Liviu

România
Judeţul Timiş
Comuna Beba Veche
Primăria
Nr....2460.... din 1.08.2017
EXPUNERE DE MOTIVE SI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017

A. EXPUNEREA DE MOTIVE
Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a necesității aprobare a Strategiei
anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017
B. RAPORT DE SPECIALITATE
Pentru aplicarea hotararii consiliului local nr. 9/26.01.2017 privind aprobarea
Planului anual de achizitii publice pe anul 2017 a reiesit necesitatea stabilirii unei
strategii de desfasurare a contractarilor, strategie care a fost intocmita si este
prezentata in anexa.

SECRETARUL COMUNEI,
jr. Sorin Giuroescu
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA
COMISIA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI URBANISM, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE H O T A R A R E
privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017
Consiliul local Beba Veche, judetul Timis:

Nr. 33
Primarul comunei Beba Veche, judeţul Timiş, in baza art. 26 alin. 1 din Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului local Beba Veche aprobat prin HCL 42/2016:
Vazand referatul cu nr. 2460/2017;
In temeiul prevederilor:
- Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice,
- art.11 alin (2), (3) si (6), art.12 si art.13 din HGR nr.395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica/acord cadru din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice,
- Ordinului ANAP nr.281/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.36
alin (9) si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata
modificata si completata ulterior,
Văzând avizul favorabil al comisiei de activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină
În temeiul dispozițiilor art.38(4), lit.,,b” din Legea Administrației Publice Locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1: Se aproba Strategia anuala de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul
2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Se imputerniceste primarul comunei Beba Veche sa numeasca comisia de evaluare a
ofertelor pentru fiecare achizitie publica in parte.
Art.3: Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisare si se comunica in scris:
-Institutiei Prefectului- judetul Timis, contencios administrativ,
-Compartimentului financiar-contabil al Primariei comunei Beba Veche,
-Compartimentului Achizitii publice al comunei Beba Veche.


Inițiator,
Primar,
ing. Ioan Bohancanu

Viza legalitate,
Secretar,
jr. Sorin Giuroescu

