ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea strategiei de contractare și a documentației de atribuire a
contractului de achiziție publică având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții
"Construire grupuri sanitare pentru Școala Gimnazială Grindu nr.1, cls.I-VIII , corp A "
Nr.38 din 01.10.2018.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile H.G.nr.395/2016 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, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- contractul de finanțare nr.542 din 01.03.2018 încheiat între MDRAPFE - PNDL 2
și Primăria comunei Grindu;
Examinând:
- expunerea de motive nr.2047 din 01.10.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 2046 din 01.10.2018;
- avizul de legalitate nr.38 din 01.10.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” b ” coroborat cu alin.(4), lit. lit.” d ” art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b ” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1). Se aprobă strategia de contractare și documentația de atribuire a contractului de
achiziție publică având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții " Construire
grupuri sanitare pentru Școala Gimnazială Grindu nr.1, cls.I-VIII , corp A ", prevăzute în anexele
nr.1 – 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Procedura de achiziție publică este "procedura simplificată într-o singură etapă".
(3). Criteriul de atribuire a contractului prevăzut la alin.(1) este prețul cel mai scăzut.
Art.2. Se împuternicește dl primar Vieriu Costel să semneze în numele și pe seama
Consiliului local/UAT Grindu, contractul de execuție lucrări.
Art.3. (1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu și Compartimentului de achiziții
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru ducerea la îndeplinire, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Răzvan
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.43.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 01.10.2018.

