ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 134 /2018
privind completarea Programului anual al achiziŃiilor publice
pentru anul 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.137/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.8015/05.06.2018 şi raportul DirecŃiei tehnice nr.8016/05.06.2018;
- prevederile bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2018,
aprobat prin H.C.L. nr.21/2018;
- HCL nr.272/2017 prin care a fost aprobată Strategia anuală de
achiziŃii publice a municipiului Orăştie pentru anul 2018.
În temeiul prevederilor art.11, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŃie publică/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achiziŃiile publice aprobate prin HG nr.395/2016, ale art.36,
alin.(4), lit.d şi art.45, alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se completează Programul anual al achiziŃiilor publice, respectiv anexa
privind achiziŃiile directe cu 3 noi poziŃii, după cum urmează :
- poziŃia nr.98 – „Elaborare studiu de fezabilitate pentru ConstrucŃie locuinŃe de
serviciu în regim de înălŃime P+2E cu 16 unităŃi locative, strada Plantelor, nr.2”, valoare
25.210 lei fără T.V.A;
- poziŃia nr.99 – „Elaborare studiu de fezabilitate pentru ConstrucŃie locuinŃe pentru
tineri, destinate închirierii, specialişti din sănătate, cu regim de înălŃime P+2E+M cu
10 unităŃi locative, strada Pricazului, nr.16” , valoare 25.210 lei fără T.V.A;
- poziŃia nr.100 – „Elaborare studiu de fezabilitate utilităŃi pentru ConstrucŃie bloc
locuinŃe cu 40 unităŃi locative, strada Nicolae Titulescu, nr.86” , valoare 25.210 lei fără
T.V.A.
Art.2 : Urmare a completărilor menŃionate la art.1, Programul anual al achiziŃiilor
publice pentru anul 2018 este cel din anexa la prezenta hotărâre.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- DirecŃiei economice.
Orăştie, 06.06.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 06 iunie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (17 prezenŃi).

Județul HUNEDOARA
Municipiul ORĂȘTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCL nr. 134 /2018

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE pentru anul 2018
Nr.
crt.

Tipul si obiectul contractului de achizitie publica /acordului-cadru

Codul CPV

Valoarea estimată a
contractului/acorduluicadru

Sursa de finantare

Data estimata
pentru initierea
procedurii

Data estimata pentru
atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului
cadru

LEI,fara TVA

98
99

100

Elaborare SF utilitati pentru Constructie locuinte de serviciu in regim de
inaltime P+2E cu 16 unitati locative, strada Plantelor, nr. 2
Elaborare SF utilitati pentru Constructie locuinte pentru tineri, destinate
inchirieri, specialisti din sanatate, cu regim de inaltime P+2E+M cu 10 unitati
locative, strada Pricazului, nr. 16
Elaborare SF utilitati pentru Constructie bloc locuinte cu 40 unitati locative,
strada Nicolae Titulescu, nr. 86

79311100-8

25.210

BUGET LOCAL

15/06/2018

30/06/2018

79311100-8

25.210

BUGET LOCAL

15/06/2018

30/06/2018

79311100-8

25.210

BUGET LOCAL

15/06/2018

30/06/2018

