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HOTĂRÂREA NR. 53
DIN 20 IULIE 2015
privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2015
Consiliul local al comunei Secusigiu , judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară.
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial, nr. 767
din 31 oct. 2003;
Având în vedere :
- raportul de specialitate întocmit de d-na Grecu Diana –referent Compartimentul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de
specialitate al primaruluicomunei Secusigiu, prin care propune programul achizițiilor publice
peanul 2015.
- referatul de aprobare al primarului comunei Secusigiu, în calitatea sa de iniţiator.
- prevederile art.3 alin.(1) lit."a", din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, privind
atribuirea contractelor de achizitie 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 Hotărârea de Guvern nr.925/2006, pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,
- - raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu.
- - votul exprimat „ pentru „de către un număr de 15 consilieri din 15 consilieri prezenţi si din 15
consilieri in funcţie,
In temeiul art.45(2) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale republicata, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1.- (1) Se aprobă programul achiziţiilor publice pe anul 2015, conform ANEXEI care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Autoritatea contractantă COMUNA SECUSIGIU, cu avizul secretarului comunei şi a
Compartimentelor de specialitate şi cu acordul primarului comunei, are dreptul de a opera modificări sau
completări ulterioare în Programul stabilit potrivit art. 1.
Art. 2. In vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul menţionat la 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.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica :
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad
- Instituţiilor şi persoanelor interesate.
- Compartimentul Contabilitatea – Primăria Secusigiu
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