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Hotararea nr. 10/02.02.2016
Privind Programul anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Roscani, intrunit in sedinta extraordinara la data de 02.02.2016.

Având în vedere
Referatul cu nr. 55/29.01.2016 initiat de dl Petcu Florin, consilier juridic in cadrul primariei
comunei Roscani.
Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.
Prevederile art. 41 si art. 42 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare.
Prevederile art.4. din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publlica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de
concesiune de servicii.
Avand in vedere votul favorabil exprimat in unanimitate de catre membrii consilierilor
participant la dezbatere, 8 VOTURI PENTRU;
Avand in vedere ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala;
În temeiul prevederilor, art.36, art.43 şi art. 115, alin. (1) lit.( b) din Legea 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale,cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2016 conform anexei care
face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei
Roscani, compartimentul financiar contabil si persoana desemnata, cu atributii in domeniul achizitiilor
publice din cadrul primariei.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi
pentru efectuarea controlului de legalitate, persoanei desemnate cu atribuții in domeniul achiziții
publice şi primarului comunei Roscani.
Art.4. Hotărârea se va aduce la cunostinţă publică de către secretarul comunei Roscani, prin
afişare la sediul primăriei.
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