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Din 2O deeembrie 2018

Privtnd aprobarea Programului anual
oragulul Qtet, pentru anul 2OL9,

al achizlliilor publice la nivelul

La iniliativa primarului oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Av6nd in vedere raportul de specialitate gi expunerea de motive, inregistrate .[a nr.
5616/2018 intocmit de dl. Stan Daniel Md.ddlin, inspector in cadrul Serviciului UAT din
PrimSria oraqului $tei, prin care propune aprobarea Programului anual at achizifiilor
publice la nivelul oraqului $tei, pentru anul 2019.
Vdze'rr.d procesul -verbal de afigare nr. 49L71O2.71.2OI7 ;
Tinand cont de prevederile legii nr. 9812016 priuind achizitriile gtblie, ale art. 12,13
qi 15 din HG nr. 395/2016 pentnt aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
preuederilor referitoare la atribuirea contracfiilui de achizifie publicd./ acordului-cadru
din Legea nr. 98/ 2O16 priuind achizifiile publice
Av6nd in vedere adresele cu numerele 491612018 a Primdriei oraqului $tei, nr.
3244/2OL8 a Colegiului Tehnic,Unirea" $tei, nr. 2694/2078 a gcolii Gimnaziale,lVliron
Pompiliu" $tei, nr. 3890/395O12OL8 a Colegiului Nalional ,,A\rram Iancu' gtei, nr.
3216/2018 a Spitalului Ordqenesc $tei, nr. 158712018 a Gr6"dinilei cu Program Prelungit
nr. 1, $tei qi nr. L64t/2018 a S.C. Solceta S.A. gtei;
in temeiul art. 36, art. 45 qi art. 115 din l.egea nr.2lSl2OOI priuind administraf;.a

publid

lo

cald, republicatS.,

Cottsiliul l-ocal al ora,sului Stei.

HoTAnASTB:

Art.1 -Se aprobd Programul anual aJ acl:izt]u;rlor publice la nivelul Primdriei oraLgului
pentru
anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantS. din prezenta hotdriire.
$tei,
Art. 2- Se aprobS. Programele anuale ale achiziliilor publice pentru anul 20119, la
nivelul Colegiului Tehnic ,Unirea" $tei, Colegiului Nalional ,Awam lancuo, $tei, gcoala
Gimnaziald,Miron Pompiliu", $tei, Spitalul Or5qenesc $tei, Gridinila cu Program Prelungit
nr. 1, $tei gi SC Solceta SA, $tei, conform anexelor care fac parte integrantS, din prezenta
hotirdre.
Art. 3- Cu ducerea la indeplinire a prevedertlor prezentei hotdr6ri se incredinleazd
Serviciul UAT din cadrrrl Primdriei oragului $tei qi institufiile qi societifile menfionrete la

afi.2.

Att. 4- Prez,enta hotdr6re se comunici

-

PRE$EDINTE DE $EDINT

cu:

Institulia Prefectului judelului Bihor;
Primarul oraqului gtei;
Colegiul Tehnic ,Unirea" $tei;
Colegiul National,Awam lancu", $tei;
Spitalul OrE;enesc gtei;
$coala Gimnazial6.,Miron Pompiliu", $tei;
SC Solceta SA, $tei;
Grddinila cu Program Prelungit nr. 1, $tei
Serviciul UAT;
Serviciul Economic;
Un exemplar la dosarul cu hot5rAri;
Se va aduce la cunoqtinfa public5. prin afrgaj
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