ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 43/2018
Privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 12.07.2018,
Având în vedere raportul de avizare a compartimentului de contabilitate şi avizul
secretarului comunei Valea Crişului,
În baza și în executarea:
- Art 11 alin (4) din H.G. nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată.
- Ordinului A.N.A.P. nr 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.
Având în vedere:
- Contractul de achizitie publică de lucrări nr 4076/26.06.2018 încheiat între Comuna
Valea Crișului și SC ZOLDUT SRL, având ca obiect ”Execuție lucrări de construcții grădiniță
în localitatea Valea Crişului în cadrul proiectului Construirea clădirii grădiniței în sat Valea
Crișului”,
- Contractul de finanțare nr 3940/20.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice pentru proiectul ”Amenjare Primărie, sat Valea Crișului,
comuna Valea Crișului, județul Covasna”
- Contractul de finanțare nr C0760CM00031771500333/04.07.2018 pentru acordarea
de sprijin nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală aferent
proiectului”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și
Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna” încheiat cu Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale – România
În temeiul art.36, alin.9, art.125, art.126, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Programul anual al achiziţiilor publice pentru
anul 2018, conform anexelor 1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează responsabilul de
achiziții publice și primarul comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.
Valea Crişului, la 12.07.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA
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