
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI GIROV

NR. 100 t29.11.2016

HOTARARE

IJOTARASTE

privind completarea si modificarea Programului Anual al Achiziliilor
Publice al comunei Girov pentru anul 201 6

Consiliul local al comunei Girov.
Av6.nd in vedere achiziliile publice propuse a se derula pe parcursul anului 2016
finandu-se seama de referatul responsabiiului cu achiziliile publice nr. 10.918 din

23.1 1 .2016, precum si referatului din parlea Viceprimarulr"ri comunei Girov, cu nr. 10.915
din 23.11,2016;

Avand in vedere expunerea de n'rolive a primarului comunei Girov. nr. 10.919 din
23.11.2016

in temeiul prevederilor Legii nr.9812016 - privind achizi\ille publice; ar1.12, alin.
(4) din FIG nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achiziiie publici / cordului cadru din
Legea nr. 98/2016, privind achiziliile publice;

In conlbrmitate cu prevederiie art.45 din Legea administrajiei publice locale
nr.21 5 120C1 . republicat[

Consiliui Local al comunei Girov,

Art.i - Se aprobh completarea si modificarea Programului anual al achizifiilor
publice aI comunei Girov pentru anul 2016 prevS.zut in anexa ce face parte integranti
din prezenta hotirAre;

Ar1.2 - Cu ducerea la indepli;:ire a prezentci se imputerniceste pr.irnarul ccmunei
Girov si comparlimentul Achizitii Publice + U.I.P;

Art. 3 Secretarul comunei Girov va asigura comunicarea hotararii in
conformitate cu prevederile legii, institr"ttiilor interesate.
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Comuna Girov
Judetul Neamt

Anexa la H.C.L nr. 100 I 29.11.2016

Yizat,

ANEXALA
Prqgtamul anual al AchizitiilM

1 euro = 4,5 103 lei (curs BNR la daia dc 22.11 .2016).

- In baza articolului 7, alin. (5) ttin Legea 98 I 2Ol6, "Autoritatea contractantS are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii

in cazul in care valoarea estimatd a achiziliei, fErd'I'VA, este mai rnicd decAt 132.519 lei, respectiv lucrdri, in cazul in care valoarea estimatl

a achiziliei, fhri TVA, este mai micd decAt 441.73o lei-

Intocmit,
Comparliment Achizitii Publicemy'a
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