R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL L OCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
pentru Serviciul Public de Salubrizare al localitatii
Consiliul local Sfantu Gheorghe, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iulie 2022
Avand in vedere :
referatul de aprobare si motivare al primarului inregistrat sub nr. 4064 din
24.06.2022
Examinand :
- raportul de specialitate al administratorului Serviciului public de salubrizare inregistrat
la nr.444 din 08.07.2022
- avizul secretarului general al comunei nr.4345 din 08.07.2022
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultura, amenajarea teritoriului ,
-

urbanism , protectia mediului nr.133 din 21.07.2022
raportul de avizare al comisiei pentru activitati economico- financiare , juridica
si de disciplina nr.178 din 21.07.2022
raportul de avizare al comisiei pentru activitati social culturale,culte ,
invatamant , sanatate, familie, munca , protectie sociala , tineret si sport nr. 83
din 21.07.2022

In conformitate cu :
prevederile art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificata si
completata ulterior,
prevederile art.2 alin (3) lit.b), coroborate cu art.11, art.12 alin. (1),(2),(3)si (4) din
H.G.nr.395/2016 (actualizata) privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a
Ordonantei nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata ulterior,
In temeiul art.129 alin.(2), lit. b) coroborate cu prevederile art. 196 din Codul
Adminsitrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 modificat și completat,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
pentru Serviciul Public de Salubrizare al localitatii , conform anexei la prezenta hotarare, ce face
parte integranta din aceasta.
Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului general al
localitatii prin publicare pe site-ul localitatii si prin afisare la sediul institutiei .
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei si
serviciile subordonate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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Nr.71
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CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei
Nita Tamara Ionela

