ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
pentru modificarea H.C.L. nr. 6/31.01.2019 privind aprobarea
Strategiei Anuale de Achizitii publice a serviciului « CONSILIUL
LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE » in anul 2019
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau
Avand in vedere :
 Referat de aprobare al Primarului com. Breaza – dl. Adrian
Druga inregistrata la nr. 5865/10.10.2019;
 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr.
5915/14.10.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 3 alin. (4), art. 28 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin.
(4), alin. (6) şi alin. (7) din Legea 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Prevederile art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (1) lit. “a”, din Legea
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată;
 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. “a” si “d”, alin. (3) lit. “c” si
alin. (7) lit. “n”
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. 58-59 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicata.
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 » - sectiunea A « Achizitii publice de produse» - din cadrul
anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 6/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei
Anuale de Achizitii Publice a serviciului “CONSILIUL LOCAL
BREAZA - SERVICIUL SALUBRIZARE” in anul 2019, in sensul
completarii poz. nr. 26, astfel cum reiese din anexa nr. 1, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. D-na. Lupu Elena, referent casier in cadrul serviciului
“CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL SALUBRIZARE” va duce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3. Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 6/31.01.2019
privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a serviciului
“CONSILIUL LOCAL BREAZA - SERVICIUL SALUBRIZARE” 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
BADINA IOAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
UNGUREANU CARMEN
NR.109
BREAZA 31.10.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta
din data de 31.10.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 8 voturi pentru, voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 8 consilieri
prezenti la sedinta.

CONSILIUL LOCAL BREAZA
ANEXA NR. 1
la H.C.L. nr. 109/31.10.2019
CONSILIUL LOCAL BREAZA- SERVICIUL SALUBRIZARE
SE APROBA,
IMPUTERNICIT

CROITORU GEORGIAN

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE
PUBLICE
DIRECTE PE ANUL 2019

Nr.
crt

OBIECTUL
ACHIZITIEI

26

Echipamente
protectie lucru
muncitori

Data
estimata
pentru
initiere
ACHIZITII PUBLICE DE PRODUSE-completare
181140000-1
2000
Bugetul
03.01.2019
serviciului
Cod
CPV

Valoare
estimata (lei
fără TVA)

REFERENT CASIER :
LUPU ELENA

Sursa de
finantare

Data
estimata a
finalizarii
procedurii
31.12.2019

