ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
HOTARARE
privind aprobarea Programului anual de achizitii publice , al Consiliului local
Vintila Voda, in anul 2010
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata la nr. 1952 din
19.05.2010 ;
-avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura,
administrarea domeniului public si privat al comunei, de munca si de protectie
sociala ;
- avizul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 1953 din
19.05.2010;
-adresa nr. 5737/2010 a Institutiei Prefectului Judetul Buzau;
- art. 24 alin. ( 1 )lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiarfiscale;
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr.
337 din 17 iulie 2006;
- prevederile art.4 din Hotararea Guvernului 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 publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si comletarile
ulterioare;
In temeiul art. 45 alin (1) si art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata;

Hotaraste:
Art. 1. Se definitiveaza Programul de achizitii publice al Consiliului local
Vintila Voda in anul 2010 prevazut in anexa 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul comunei Vintila Voda sa opereze
modificari sau completari in programul aprobat portivit art. 1, in cazul obtinerii
de noi surse de finantare si/sau de eventualele rectificari bugetare cu avizul
prealabil al Comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura,
administrarea domeniului public si privat al comunei, de munca si de protectie
sociala.
Art. 3. Secretarul comunei, va transmite, prezenta hotarare, în termenul
legal autorităţilor şi persoanelor interesate.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :
13 voturi”pentru” ............................................................. 0.voturi”contra”................................................................. 0 voturi abţineri

