
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

HOTĂRÂRE
Ref. la: aprobarea Programului ach iziţiilor publice pe anul 2016.

Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Perieţi, 

judeţul Olt;
- 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;

- prevederile art.4 alin.(7), alin.(8) şi alin.(9) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;

în tem eiu l art. 36 alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (1) şi a rt. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 privind adm in istraţia publică locală, republicată, 
cu m odificările si com pletările ulterioare;

C O N SIL IU L LOCAL PER IEŢI 
HOTĂRĂŞTE

Articolu l 1. (1) Se aprobă programul achiziţiilor publice pe anul 2016, conform 
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Autoritatea contractantă COMUNA PERIEŢI, cu avizul secretarului 
comunei şi al contabilului şi cu acordul primarului comunei, are dreptul de a opera 
modificări sau completări ulterioare în Programul stabilit potrivit art.l.

Articolu l 2. în vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul 
menţionat Ia art. 1 se autorizează primarul comunei în a întreprinde demersurile 
necesare pe lângă autorităţile îndrituite, în scopul implementării obiectivelor stabilite 
prin prezentul program, precum şi în a emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută 
de lege, ca atribuţii ale Consiliului local.

Articolu l 3. Prezenta hotărâre se va comunica: 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Olt; 
Compartimentului Contabilitate;
Se face publică prin afişare.

NR 9  /29 februarie 2016

DE ŞEDINŢĂ,
MARIAN

Avizat pentru legalitate,
^  SECRETAR,

Ec. Elena OLTEANU

Adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dintr-un total de JI voturi valabil exprimate (11 consilieri locali în funcţie)
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


