
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Programului anual al achiziţiilor publice pe anul

2014

Consiliul Local al comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară din 29 decembrie 2014;
Având în vedere:
-Expunerea  de  motive  nr.  3206/2014  al  primarului  comunei  Suseni  referitor  la

necesitatea modificării Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 prin includerea
procedurii de concesionare a delegării serviciului public de salubrizare;

-Hotărârea  Consiliului  Local  al  Comunei  Suseni  nr.  61/2013  privind  aprobarea
programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014, cu modificările ulterioare;

-Hotărârea  Consiliului  Local  al  Comunei  Suseni  nr.  67/2014  privind  aprobarea
delegării Serviciului public de salubrizare al Comunei Suseni, respectiv a Documentaţiei de
atribuire şi a Caietului de sarcini aferent;

-Raporturile de avizare ale Compartimentului de resort nr. 3294/2014 şi al Comisiei
economico-financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism nr. 66/2014; 

Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare;

Prevederile  art.  3  art.  4  din  H.G.  nr.  925/2006,  pentru  aprobarea  Normelor  de
aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică  din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alineatul (2) literele „b”, „c” „d”, alineatul (4) litera ”d”
şi „e” şi alineatul (6); art. 45, alineatul (1), art. 115 alineatul  (1) litera  „b” şi art. 125 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; modificată şi completată

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă modificarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul
2014 al Comunei Suseni conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Suseni.

Art.  3.   Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre  se comunică:  Instituţiei
Prefectului  Judeţului  Harghita,  primarului  comunei  Suseni,  responsabilului  cu  achiziţiile
publice din cadrul aparatului  de specialitate al  Primarului  şi  Compartimentului  financiar-
contabil.
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