
HOTARARE
NR.73 din 27.09.2018

privind completarea si modificarea Programului Anual al Achiziliilor
Publice al comunei Girov pentru anui 20l g

Consiliul local al comunei Girov.
Av5nd in vedere achiziliile publice propuse a se derula pe parcursul anului 201g
Jinandu-se seama de referatul responsabilului cu achiziliile publice nr. 12.566 din

20.09.20t8;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Girov, nr. 12.567 din

20.09.2018 si rapoartele comisiilor de specialitate;
In temeiul prevederilor Legii nr. 98i2016 - privind achiziliile publice; art.l2. alin.

(4) din HG w. 39512016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publici / cordului cadru din
Legea nr. 98/2016, privind achiziliile publice;

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, Iit. b, art.45. alin. (1), art. 115 alin
(1), litera (b) din Legea administraiiei pubtice locale nr.215i2001 , republicati

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

Consiliul Local al comunei Girov.

HOTARA$TE

Art.1 - Se aprobd completarea si modificarea programului anuar al achizi{i or
publice al comunei Girov pentru anul 2018 prevdzut in arexa ce face parte integrante
din prezenta hotlrAre;

Art.2 - cu ducerea la indeplinire a prezentei se imputemiceste primarul comunei
Girov si compartimentul Achizitii Publice + U.I.p;

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

a!U. 
.



Comuna Girov
Judetul Neamt

Anexa la H.C.L nr. 73 dil27 .09.2018

Yizat,
Primar: Ciubotaru Vasile

ANEXA LA

- ln baza articolului 7, alin. (5) din Legea 98 /2Ol6, "Autoritatea contractantd are dreptu[ <1e a ac[-riziliona direct produse sau
servicii in caztLl in care valoarea estimatl a achiziliei,lbrd'IVA, este mzri mic[ decdt 1,32.519 lei,r.espectiv lucrdr.i, in cazul in care valoarea
cstimate a achiziliei, ldrd IVA, este mai micd dec6.t 441.i30 lei.
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