ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
pentru modificarea H.C.L. nr. 91/29.11.2018 privind aprobarea
Strategiei Anuale de Achizitii publice a comunei Breaza in anul 2019
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau
Avand in vedere :
 Referatul de aprobare al Primarului com. Breaza – dl. Adrian
Druga inregistrata la nr. 4481/26.07.2019;
 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr.
4482/26.07.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. “b” si alin. (4) lit. “e” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
completarile si modificarile ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări
şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 Prevederile OUG nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor
publice;
 Prevederile art.11 alin. (2-3 si 6) si ale art. 12-13 din H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările și completările aduse prin HG
nr. 866/2016;
 Prevederile Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea
formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor
publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale ;
 Prevederile art. 58 si art 60 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

 Dispozitia nr. 142/15.07.2019 privind aprobarea modificarii
Planului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2019 al U.A.T.
Comuna Breaza.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTARASTE
Art. 1. Se modifica anexa privind achizitiile publice directe pe
anul 2019 - « Planul anual al achizitiilor publice pe anul 2019» - din
cadrul anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 91/29.11.2019 privind aprobarea
Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Breaza în anul 2019,
in sensul modificarii valorii estimate pentru poz. nr. 177 si 215 si
completarii cu poz. nr. 217, astfel cum reiese din anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Compartimentul “Achizitii publice” din cadrul U.A.T.
Comuna Breaza va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3. Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 91/29.11.2018
privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei
Breaza în anul 2019, se modifică în mod corespunzător.
Art. 4. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va comunica
autoritatilor si celor interesati prezenta hotarare.
PRESEDINTELE SEDINTEI
BOGZA VIOREL

CONTRASEMNEAZA
Secretar general
UNGUREANU CARMEN

NR.89
BREAZA 29.08.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Breaza in sedinta
din data de 29.08.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 10 voturi pentru, - voturi
impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti
la sedinta.

CONSILIUL LOCAL BREAZA

ANEXA NR. 1
la H.C.L. nr. 89/29.08.2019

APROBAT,
PRIMAR
ADRIAN DRUGA

AVIZAT,
INSPECTOR CONTABIL
VOINEA LUIZA

PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019
- anexa privind achizitiile publice directe pe anul 2019 -

Cod
CPV

Valoare
estimata
(lei
fără TVA)

Sursa
de
finantare

Data
estimata
pentru
initiere

Data
estimata a
finalizarii
procedurii

Modificare
177 Semnaturi electronice

79132100-9

1.000

03.01.2019

31.12.2019

214 Materiale

44115200-1

20.000

Bugetul
local
Bugetul
local

03.01.2019

31.12.2019

71322500-6

134.000

Bugetul
local

03.01.2019

31.12.2019

Nr.
crt.

OBIECTUL
ACHIZITIEI

pentru
instalatii de apa si
canalizare si materiale
de incalzire
Completare
217 Servicii de proiectare
faza DALI pentru
obiectivul de investitii
„Modernizarea retelei
de drumuri locale in
comuna Breaza,
judetul Buzau”

INSPECTOR :
FRUSINOIU DORINITA TITELUTA

