ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator
pentru comuna Grindu, județul Ialomița
Nr.42 din 23.11.2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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 :
- prevederile H.C.L.nr.12/29.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017, cu
modificările și completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr.2749 din 23.11.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 2748 din 23.11.2017;
- rapoartele comisiilor de specialitate, nr.15, 31 și 69 din 23.11.2017;
- avizul de legalitate nr.42 din 23.11.2017 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. Se aprobă achiziția publică pentru atribuirea contractului de furnizare de produse :
* Achiziționare utilaj pentru servicii publice – comuna Grindu, județul Ialomița *, având cod
CPV : 43262100-8, excavatoare mecanice, prin procedura simplificată *cerere de ofertă*, criteriul de
atribuire fiind *prețul cel mai scăzut*.
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, Strategia de contractare și modelul de contract de furnizare
produse, pentru produsul buldoexcavator, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Ființarea investiției se va realiza din bugetul local al comunei Grindu, județul Ialomița.
Art.4. Se împuternicește dl primar Vieriu Costel să semneze în numele și pe seama Consiliului
local/UAT Grindu, contractul de furnizare produse - buldoexcavator.
Art.5. Pe data adoptării prezentei hotărârii se abrogă H.C.L.nr.20/26.06.2017 prin care s-a aprobat
întocmirea documentației necesare efectuării unui Studiu de fazabilitate pentru achiziționarea unui
buldoexcavator cu finanțare nerambursabilă, prin GAL Căzănești.
Art.6. (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.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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Examinând:
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Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, Strategia de contractare și modelul de contract de furnizare
produse, pentru produsul buldoexcavator, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Ființarea investiției se va realiza din bugetul local al comunei Grindu, județul Ialomița.
Art.4. Se împuternicește dl primar Vieriu Costel să semneze în numele și pe seama Consiliului
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Țuțuianu Mariana
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.48.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 29.11.2017.

