
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLI}JEI GIROV

NR. 101 129.11.2016

HOTARARE
privind completarea si modificarea Programului Anual a1 Achiziliilor

Publice al comunei Girov pentru anul 20 i 6

Consiliul local al comunei Girov.
Avdnd in vedere achiziliile publice propuse a se denLla pe parcursul amrlui 2016
Jin6ndu-se seama de referatul responsabilului cu achiziliile publice m. 10.860din

21.11.2016, plecum si referatului din partea compartimentului Cadastru, cu nr. 10.115
din 01.11.20i6;

Avand in vedere expunerea de motive a prirnaru)ui comunei Girov, nr. 10.861 din
21.1.1.2016

in temeiul prevederilor Legii nr. 981201.6 privind achiziliile publice; art.l2, alin,
(a) din HG nr. 39512016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contlactului de achizilie publicd / cordului cadru din
Legea nr. 9812016, privind achiziliile publice;

in conformitate cu prevederile art.45 din Legea administra{iei publice locale
nr.215 12001. republicatl

Consiliul Local al comunei Girov,

FTOTA,RA$TE

Art.1 - Se aprobd completarea si nodificarea Programului anual al achiziliilor
publice aI comunei Girov pentru anul 2015 prev[zut in anexa ce face parte integrantl
din prezenta hot5r6.re;

Art.2 - Cu ducerea la incieplinire a prezentei se imputemiceste primarul comunei
Girov si comparlimentul Achizitii Publice + U.l.P;

Art. 3 Secretaml comunei Girov va asigura comunicarea hotararii in
conformitate cu prevederile Iegii, institutiilor interesate.
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Anexa la H.C.L nr.

Ciu asile

ANIIXA LA

1 euro:4,5068 lei (curs BNR la data de 21.11.2016).
- In baza articolului 7, alin. (5) din Legea 98 I2016, "Autoritatea conlractantA are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii

in cazrrl in care valoarea estimati a achiziliei, lbrd TVA, este mai rnicd dec6t 132.519 lei, respectiv lucrdri, in cazul in care valoarea estimati
a achiziliei, fhra TVA, este rnai micd decdt 441.730tei.
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Cornparliment FiilLnciar-Contabil
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Nr.
crt.

Obiecticul contractului / acordulut
cadrtt

Cod CPV Valoarea estimate
fara TVA

Anunt de
intentie

(daca esle
cazul)

Procedura aplicata f)ata
estirnate
pel.ltru

inceperea
procedurii

Data
estimate
pentnt

finalizarea
procedurii

Persoana
responsabila

de
procedura

Lei Euro

A. Servicii
28 Servicii de cadastru 7 1354300-7 37 .170 8.232 Nu Achizitie directa 2016 2016 Mocanu

RadLr


