
                                    

 

                                    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  demersurilor legale în vederea contractării serviciilor de consultanță în 

domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare, 

construcții grup sanitar și centrală termică la Grădinița nr.2 Plopșoru, comuna Daia, județul 

Giurgiu”  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 927/13.02.2018; 

-raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 930/13. 02.2018; 

-raportul comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 26/26.02.2018; 

- raportul comisiei de specialitate economică, dezvoltare regională și integrare europeană 

nr.18/26.02.2018; 

-contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene și UAT Daia, înregistrat sub nr. 3319/27.11.2017, respectiv 

nr.7035/08.12.2017; 

-H.C.L. Daia nr. 63/15.11.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare, construcții grup sanitar și centrală 

termică la Grădinița nr.2 Plopșoru, com.Daia, jud.Giurgiu”; 

-prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-prevederile H.G. nr 395/2016 pentru aprobare a normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-H.C.L. Daia nr.11/28.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2018 al comunei Daia, județul Giurgiu și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-

2021; 

-H.C.L. Daia nr.14/28.02.2018 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a 

comunei Daia, județul Giurgiu și a Programului anual de achiziții publice pe anul 2018; 

 

În temeiul  art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

     

Art. 1. Se aprobă achiziția următoarelor servicii: 

Nr.crt. Obiectul contractului  

1 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare și consolidare, construcții grup sanitar și centrală 

termică la Grădinița nr.2 Plopșoru, comuna Daia, județul Giurgiu”  

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia pentru ducere la îndeplinire, și va fi 

adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului. 



 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                 SECRETAR, 

      IVAN PETRE                                                                   BREBENEL AURELIA 
                               

 

            
Daia, 28.02.2018 

Nr. 20 

        

 

 
   Adoptată cu __9__voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de _9__consilieri prezenți 

 

 

 

 

 

 

 


