JUDETT'L COVASNA
CONSILruL LOCAL AL
COMUNEI S]ITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr. 21 /2018
privind aprobarea Fisei de date si a Caietului de sarcini pentru achizitia publica
Srervicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii
"Extindere si reabilitare retea iluminat public in comuna Sita Brizauluijudetul
Covasna"si constituirea comisiei de selectie a ofertelor
Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit
in sedinta din clata de 29.03.2018 analizand expunerea de motive a primarului referitoare
la proiectul de hotarare privind aprobarea Fisei de date si a caietului de sarcini pentru achizitia
publica Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii"Extindere si
reabilitare retea de iluminat public in comuna Sita Buzauluijudetul Covasna"si constituirea
comisiei de selectie a ofertelor;
vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de
specialitate din eadrul primariei precum si de raportul comisiei de specialitate in domeniul activitati
economico-financiare,agricultura,amenajarea teritoriului si de urbanism,protectia mediului si
turism,precum si de avizul secretarului;
in baza prevederilor Legii nr.9 8 120 I 6 privind achiziti i le publice,ale
Hotararii Guvernului nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologioe de aplicare a
prevederilor refleritoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.9812016 prirrind achizitiile publice si ale art.36,alin.2,lit."d", alin.6,lit."a",pct.l4 si ale art.125 din
Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45,alin. I si ale art. I 1 5,alin. 1,lit."b" din Legea
nr.2l5/2001privind administratia publica locala ,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:
Art l.

Se aproba Fisa de date si Caietul de sarcini pentru achizitia publica
Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii"Extindere si reabilitare retea
de iluminat public in comuna Sita Buzauluijudetul Covasna",conform anexei nr.1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Se aproba procedura de atribuire,procedura simplifi cata.
Ar!,3.Se constituie comisia de selectie a ofertelor in urmatoarea componenta
nominala:
l.Presedinte-Iene Radu-Octavian-Sef.serv.gosp.comunala cu ahibutii
in domeniul achizitiilor publice
2.Membrii -Stroie Cecilia- Petruta-consilier juridic
3.
-Stoica Constantina-consilier cu atributii in domeniul

Membru de rezerva-Boricean
UAr
Art.4.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor
",lt':i*l[:secretar
prezentei hotarari se
insarcineaza priimarul comunei prin aparatul de specialitate.
29.03.2018
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Secretar
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Prezenta hotarare se difrneaztr astfel:
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exemplar Prerfectura judetului Co.yasna
exemplar dosar sedinta consiliu
exemplar la dosarul licitatiei
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