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H O T Ă R Â R E A NR. 25/2017
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Densuș,
pe anul 2017

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei
Densuş, înregistrată sub numărul 45/22 din 10.03.2017, raportul compartimentului
de resort numărul 46/25 din 23.03.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului local, nr. 47/20 din 28.03.2017;
În baza proiectului de hotărâre nr. 22 din 10.03.2017, privind aprobarea
Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Densuș, pe anul 2017.
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, ale
art. 11, alin. (2), (3) și (6), art. 12 și ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziție publică/acord-cadru din Legea nr. 98/2016, privind
achizițiile publice, ale Ordinului ANAP nr. 281/2016, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) şi art. 45, alin. (2) şi art. 115, alin.
(1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a comunei Densuș,
pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Se împuternicește primarul comunei Densuș să numească comisia
de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte.
Art. 3.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara, Primarului comunei Densuş și compartimentului financiar - contabil din
cadrul Primăriei comunei Densuş.
Densuş, 31 martie 2017
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
MĂLĂEȘTEAN RODICA DANIELA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 31 martie 2017, prin vot deschis, cu următorul
cvorum: 8 voturi „pentru”, 0 voturi ”abţineri”, 0 voturi „contra”.

