ROMANIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea demersurilor legale în vederea contractării serviciilor de consultanță în
domeniul achizițiilor publice pentru achiziționarea unui buldoexcavator și a accesoriilor necesare
pentru efectuarea lucrărilor de deszăpezire și a celor de întreținere a drumurilor
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-referatul de necesitate nr.7140/12.12.2017;
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1631/13.03.2018;
-raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 1661/14.03.2018;
-raportul comisiei de specialitate economică, dezvoltare regională și integrare europeană
nr.25/26.04.2018;
-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. 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;
-prevederile art.1766 din Legea nr.287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
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:
Art1. Se aprobă contractarea în condiţiile legii a unui serviciu de consultanţă în domeniul
achiziţiilor publice în vederea achiziţionării unui buldoexcavator şi accesoriilor necesare pentru
efectuarea lucrărilor de deszăpezire și a celor de întreținere a drumurilor.
Art.2. Documentaţia întocmită în condiţiile art.1 va fi supusă aprobării Conciliului local.
Art. 3. 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.
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Adoptată cu _7___voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de _7__ consilieri prezenţi

