
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

c0r{smruL LocAL coToFENII DIN FATA

rrorARAnE NR. Jr
Frivind modifioarea gi completarea Frogramului Anual al Achiziliilor Publice

al Primdriei Cotofenii din FaJd pe anul 2018

Consiliul Local al comunei Co{ofenii din Fa{d, jude{ul Dolj, intrunit in gedinla

ordinard din 21.08"2018, ora 9.00 la sediul Consiliului Local Co{ofenii din Fa{d ;

Avdnd invedere :

- referatul cu nr" 3242 din 09"08.2018 al secretarului UAT Colofenii din Fald Ei

expunerea de motive nr" 3256110"08.2018 a primarului comunei Colofenii din Fafd prin
care se propune rnodificarea qi completarea Programului anual al achizi[iilor publice al

Primdriei Cofofenii din Fald pe anul 2018 ,

- prevederile art. 2, ahn.(3), lit.b) art. LZ gi art.14 din H.G" nr.39512016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractuiui de

achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achizitiile publice, cu

modificdriie qi completdrile ulterioare, ;

- prevederile Ordonanlei de Urgen!6 a Guvernului nr.9812016 privind ashizitiile
publice;

- prevederile din Ordinul Nr. 28112016 privind stabilirea formularelor standard ale

Programului anuai al achizitiilor publice si Programului anual aI aahizitiilor sectoriale;
Inbazaprevederilor art" 35, alin.( 2),Iit. b) , art" 39, alin. (1) ,art" 45, alin. (1) 9i aa.

115, alin. (1), lit" b) din Logea nr" 21512001 Legea Administra{iei publice locale,
republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare

HOTAR.A$TE :

Ant.1. Se aprobd modificarea qi completarea Frogramului anual al achiziliilor
publice al Primdriei Co{ofenii din FaJd pentru anu1201,8, conform anexei care face parte

integrantd din prezenta hotdrdre .

Art.2. Primarul comunei Co{ofenii din Fat6, jud. Dolj, impreund cu aparatul de

specialitate vor duce ia indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
PRE$EDINTE DE $EDINT DATA 21.08.2018

SEMNEAZA SECRETAR,
Nulu Ellira-Claudia

Prezenta hotdr6re a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art.45, din Legea 21512001,

republicatd cu modificdrile Ei completdrile ulterioare astfel :

Ni. total consilieri in functrie // Voturi : - pentru /1
Nr. total consiliei prezen\i - impotrivl

- abtineri _gNr. total consilieri absenfi /'


