ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în
domeniul achiziţiilor publice

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Straja, dl. Juravle Mihai înregistrată sub nr. 4572 din
25.08.2017;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, înreqistrat sub nr
28.07.2017;

4574 din

- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism,
înregistrat sub nr. 4880 din 08.09.2017;
- Dispoziţia primarului nr. 26 din 13.02.2017 privind desemnarea doamnei Horvat Marioara, inspector
de specialitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca persoană responsabilă pentru îndeplinirea
atribuţiilor specifice atribuirii contractelor de achiziţie publica;
- Hotărârea nr. 6 din 07.04.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2017, poz. 399 din Anexa nr. 1;
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (6) din HGR nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrubuirea contractuluu de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
în temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se respinge Proiectul de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultantă în domeniul
achiţiilor publice.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii nr
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul comunei
Compartimentul financiar-contabil
Afişare publică
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Patraucean Maria-Paraschivá
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Contrasemnează,
SecretSnul comunei,
Pătrăuceân Liliana

