
              R O M Â N I A
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                                                                    

        

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Programului  de achiziţii publice

pentru anul 2015 

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile art.4 alin.(4) din HG.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
                        -prevederile Hotărârii Consilului Local nr.4/10.02.2015 privind adoptarea  
bugetului local pe anul  2015;

-referatul nr.17/06.01.2015 al inspectorului(contabil) din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului; 
                        -raportul de avizare nr.207/30.01.2015 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare,  protecţia mediului şi turism;
                        În temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală, modificată şi completată ulterior,

              
H O T Ă R Ă Ş T E :

                         Art.1.Se aprobă Programul  de achiziţii publice pentru anul 2015, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                         Art.2.Primarul şi inspectorul(contabil) din  cadrul aparatului de specialitate al 
primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                 ARDELEANU  ION
                                     

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                        p. Secretarul al comunei,
                                                                                                             Stanciu Constantin

Nr.5
Adoptată la COCORA
Astăzi, 10.02.2015



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.207 din 30.01.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului 

de achiziţii publice pentru anul 2015

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului 
şi turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 30.01.2015, a luat în discuţie, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2015.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri 
de modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN___________
                                                                                   BADEA  DUMITRU________________
                                                                                   TOADER  VASILE_________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________

Emis astăzi, 30.01.2015
La Cocora


