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HOT^R^REA
Nr.  39 din 27.07.2020

privind aprobarea actunlizarii  Programului anual de achizitii publice a comunei Lovrin
pentru anul 2020

Conslliul Local al Comunei Lovrin, Judetul Tinds;
Reunit in §edinta ordinara din data de 27.07.2020, avand in vedere urmatoarele:
In  conformitate  cu  prevederile  Legii   52/2003   privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica,

republicata,   cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  precum  si  ale  Hotatani   Guvemului  nr.   395/2016  pentru
aprobarea  Normelor  metodologice   de   aplicare   a  prevederilor  referitoare   la  atribuirea  contractului   de   achizitie

~      publica/acordului-cadru din Legea ur. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avind in vedere:

-      expunerea de motive a primarului comunei Lovrin de prezentare si motivare a proiectului de hotalare;
-      raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Lovrin;
-      avizele comisiilor de specialitate ale consiliului Local al comunei Lovrin;
-      prevederile HCL Lovrin nr.  78/2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice a comunei Lovrin

pentru anul 2020;
-      prevederile HCL  Lovrin nr.  8/2020 privind aprobarea bugetului  Consiliului  local  al  comunei  Lovrin pentru anul

2020;
-Prevfend:er#ee[¥g::::::rtjT|:jfe.T]goa:iznT(e];,i::Cix2t;0:i¥n:(:I),Ca:Inns.i(]i}[iT:.i3Csai[:fi#{Z;lit.I),art.|34alin.(4),art.139

alin.(3)  lit.a),  art.   196  alin.(1)  lit.a),  art.   197,  art.   199-200  si  art.  297  alin.(1)  lit.  d)  din  Ordonanta  de  urgenta  a
Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE

Art.1 Se  aproba  actualizarea  Programului  anual  de  achizitii  publice  a  comunei  Lovrin  pentru  anul  2020,
`~.     conform Anexei, care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se va incredinta domnul  primar Vasile  Graur,  doamna
Rosu Aurelia inspector I principal. domnul Eugen Truta responsabil achizitii publice si responsabilul C.F.P. din cadrul
Primariei comunei Lovrin.

Art.3 Prezenta hofarare se comunic5:
-      Institutiei prefectului -Judetul Timi§ -Directia juridic si contencios -administrativ;
-      Primarului comunei Lovrin;
-      Responsabilului cu achizitiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
-      Compartimentului financiar-contabil al comunei Lovrin;
-      Prim afisaj, atentiei publice.
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