ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA

P R O I E C T DE H O TĂ R Â R E
privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2012.
Nr.7 din 12.09.2012.
Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.4 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta 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;
Examinâd:
- expunerea de motive, nr.1656 din 11.09.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1655 din 11.09.2012 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.9 din 12.09.2012 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr. 7 din 12.09.2012.
In temeiul 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, adoptă
prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă Programul de achiziţii publice pentru bunuri, servicii şi lucrări pentru
anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.3. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
Drăghici Ionel

Nr.14.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 28.09.2012.

Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

