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HOTĂRÂRE NR.
12012
privind aprobarea Programului anual estimativ de achziţii publice pe anul 2013
,
pentru Comuna Viile Satu Mare
Consiliul Local Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, Întrunit În şedinţa ordinară din
data de 19.12.2012, la sediul Primăriei Viile Satu Mare, În baza dispoziţiilor art. 39 alin. 1
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare, văzând Expunerea de Motive prezentată de domnul primar al comunei Viile
Satu Mare, precum şi dispozitiile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publică locală, republicată, cu' modificările şi cornpletările ulterioare, pentru solicitar~a
raportului compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului şi al
raportului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Viile Satu Mare,
judeţul Satu Mare,
,..-...,.
având În vedere prevederile art. 44 alin. 1 din cadrul Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În vedere prevederile art. 4 alin. 7 din H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică din 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,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit e, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Programul anual estimativ al achiziţiilor publice pe anul 2013, al
comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, conform Anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre, ţinând cont În mod obiectiv de necesitatile de produse, de lucrări şi de
servicii, de gradul de prioritate a necesităţilor precum şi de anticipările cu privire la
fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.
Art. 2. Programul va fi dus la Îndeplinire de primarul comunei Viile Satu Mare,
urmând ca după aprobarea bugetului propriu, acesta să Îşi respecte obligatia de a-si
definitiva programul anual al achizitiilor publice, În funcţie de fondurile aprobate şi de
posibilităţile de atragere a altor fonduri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica cu Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare,
personalului responsabil din aparatul propiu al primarului comunei Viile Satu Mare şi se
aduce la cunoştinţă publică.
Viile Satu Mare la 19.12.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei Viile Satu Mare
Bernat Manuela Eva
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