CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 157
Din 27.07.2017
Privind aprobarea achiziționării unui sistem de supraveghere
video în orașul Ștei, conform Programului anual al Achizițiilor publice
pentru anul 2017, poziția 52.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive
înregistrate la nr. 2838/2017 întocmit de dl. Mu Dan, inspector de
specialitate în cadrul Serviciului UAT din Primăria ora ului tei, prin care
propune aprobarea achizi ionării unui sistem de supraveghere video în
ora ul tei, conform Programului anual al Achizi iilor publice pentru anul
2017, pozi ia 52.
Văzând HCL nr. 99/22.12.2016 Privind aprobarea Programului anual
al achiziţiilor publice la nivelul oraşului Ştei, jud. Bihor, pentru anul 2017.
inând cont de prevederile HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică/acordului-cadru
din Legea
nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, de prevederile Legii nr. 98/2016 privind
achizi iile publice, cu mpdificările i completările ulterioare.
În temeiul art. 36, ale art. 45 i art. 115 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă achizi ionarea unui sistem de supraveghere video
în ora ul tei, conform Programului anual al Achizi iilor publice pentru
anul 2017, pozi ia 52.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT, şi consilierul juridic al
Consiliului Local.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;
- Serviciul Contabilitate din cadrul Primăriei Ştei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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