ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVEZI
HOTARARE
Nr. 18 din 28.02.2017
aprobarea “Strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2017” a comunei Livezi, judetul
Bacau
Consiliul local al comunei Livezi, jud. Bacau, intrunit in sedinta ordinara in ziua de 28.02.2017
Avand in vedere:
Potrivit art.11 alin (2),(3) din HG nr. 396/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
alocare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, comuna Livezi prin Compartiment AchizitiiInvestitii, a elaborat Strategia anuala de achizitie publica care cuprinde totalitatea proceselor de
achizitie publica planificate a fi lansate de UAT comuna Livezi pe parcursul anului 2017.
Autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare care se
aproba conform prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016.
In cazul in care modificarile au ca scop acoperirea unor necesitati care nu au fost cuprinse
initial in Strategia anuala de achizitii publice, introducerea acestora in prezenta strategie este
conditionata de identificarea surselor de finantare.
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 865 din 16.02.2017 intocmit de d-na ing. Ionita
Gina ;
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Livezi, d-nul Craciun Gioni
nr. 866 din
16.02.2017,
In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. b si lit. d si ale art. 45, alin. (2), lit. f , precum si
art.115, alin. (1), lit. « b »
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba “Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a comunei
Livezi, judetul Bacau”, Anexa la prezenta Hotarare , unde este atasat “Programul anual al
achizitiilor publice pe anul 2017” .
Art. 2. Dupa aprobarea Bugetului pe anul 2017 si definitivarea Programului anual
de achizitii publice pe anul 2017, se va publica conform legislatiei achizitiilor publice, Programul
anual al achizitiilor publice in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice)si pe pagina de
internet a institutiei www.comunalivezi.ro; Site-ul oficial al primăriei comunei Livezi, jud.
Bacau si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Livezi , Institutiei
Prefectului, Judeţul Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
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Hotararea a fost adoptata cu cvorumul necesar , unanimitate de voturi , 14
consilieri prezenti din 15 alesi si validati , 14 voturi pentru.

