
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI GIROV

NR. 58 / 10.08.2017

HOTARARE
privind completarea si modificarea Programului Anual al Achiziliilor

Publice al comunei Girov pentru anul 2017

Consiliul local al comr.rnei Girov.
AvAnd in vedere achiziliile publice propuse a se derula pe parcursul anului 2017

finAndu-se seama de referatul responsabilului cu achiziliile publice nr. 9.374 din
09.08.2017, precum si referatului din parlea Secretarului comunei Girov, cu nr. 8.847 din
31.0'7.20t'7;

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Girov, nr. 9.375 din
09.08.201^1.

in temeiul prevederilor Legii nr. 9812016 - privind achiziliile publice; art.12, alin.
(4) din HG w. 39512016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd / cordului cadru din
Legea nr. 9812016, privind achiziliile publice;

In conformitate cu prevederile art.45 din Legea administraliei publice locale
nr.2l 5 12001, republicati

Consiliul Local al comunei Girov,

HOTARA$TE

Art.1 - Se aprobl completarea si modificarea Programului anual al achizifiilor
publice al comunei Girov pentru anul 2017 prevdzut in anexa ce face parte integrantd
din prezenta hotirAre;

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se imputemiceste primarul comunei
Girov si compafiimentul Achizitii Publice + U.I.P;

Art. 3 - Secretarul comunei Girov va asigur'a comunicarea hotararii in
conformitate cu prevederile legii, institutiilor interesate.

PRE$EDINTE DE $EDNTA
Purcel Ion CONTRASEMNEAZA

SECRETAR
Dascalu Elena-Luminita



Comuna Girov
Judetul Neamt

Anexa la H.C.L nr'. 58 / 1 I .08.2017

Yizat,
Primat',

Ciubotaru Vasile

ANEXA LA
Programul anual af,:lchizitiilor Publice pentru anul 2017

1 curo : 4,5635 lei (curs BNR la data de 08.08.2017)'

- In baza articoltrlui 7, atin. (5) din Legea 98 I 2016, "Autoritatea contlactanfi are dreptul de a achizi[iona direct produse sau servicii

in cazul in care valoarea estimatd a aciriziliei, hr:d TV.A, este raai r-nic[ decAt 132.519 \ei, t espectiv lucrdli, in cazul in care valoarea estimatl

a achiziliei, Ilr[ TVA, este mai mich decdt 441.730lei.
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