
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 11
DIN 29.03.2018

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,

-avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul comunei
Sihlea, judeţul Vrancea, privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR
PUBLICE PENTRU ANUL 2018;
-avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sihlea, judetul Vrancea la proiectul de hotărîre privind
aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018;
-avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea la proiectul de hotărîre privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR
PUBLICE PENTRU ANUL 2018;
-avînd în vedere Hotărîrea nr. 7 / 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei
Sihlea, judeţul Vrancea pentru anul 2018;
-în baza art.4, alin. 1, lit. « a » din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
-în baza art. 12, alin.1, alin.2 , alin. 3 , lit. « a – c », alin. 4 , alin. 5 , lit. « a-h » din Hotărârea
Guvernului României nr. 395 / 2016 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului -
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificările şi completările ulterioare;
-în baza art. 20, alin. 1, lit. « i « din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-în temeiul art. 36 , alin. 2 , lit. “ b “ , alin. 4 , lit. “ e “, art. 45, alin.1, art. 115, alin. 1, lit.
« b « din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se aprobă PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU
ANUL 2018, anexă în număr de 6 ( şase) file la prezenta hotărîre.
ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea,
compartimentului achiziţii publice, compartimentului contabilitate- cheltuieli din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului
Vrancea prin grija secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

ALBU IONEL MODREANU RADU


