
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
ORASUL BERESTI 
CONSILIUL LOCAL 

"' ,.. 
HOTARAREA NR. 54 

Din 28 septembrie 2021 . 
privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea # desfi'ifurarea 

Procedurii simplificate proprii pentru atribuirea contractelor de achizijie publiciilacorduri-cadru 
ce au ca obiect servicii sociale # alte servicii specijice a ciiror valoare estimatii este mai mica dedit 

pragurile corespunziitoare previizute la art. 7 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 9812016 privind achizi(iile publice, cu modificiirile fi completiirile ulterioare 

Initiator - Bejan Mihai-Lucian- primarul orasului Beresti, judetul Galati 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 4943/24.09.2021; 

Consiliul local al orasului Beresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinarii din data de 28 
septembrie 2021; 

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 4942/24.09.2021 al initiatorului proiectului de 
hotarare Primarul ora~ului Bere~ti, domnul Bejan Mihai Lucian; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 4944/ 24.09.2021 al Compartimentului de resort 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Bere~ti, Judetul Galati; 

A vand in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate m. 1 ~i 3 ale Consiliului 
Local al ora~ului Bere~ti; 

Avand in vedere prevederile: . 
-art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (2) ~i alin. (4), art. 113 alin. (12) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-art. 581'1 alin. (2) lit. ,c" din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in 

materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de 
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea 
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 129 alin. (2) lit. ,d" ~i alin. (7) lit. ,a" ~i ,b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,a" ~i art. 196 alin. (1) lit. ,a" din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1 (1) Se aproba Normele procedurale interne pentru organizarea ~i des:Ia~urarea Procedurii 
simplificate proprii a orasului Beresti, judetul Galati, privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale ~i alte servicii specifice, a caror valoare estimata 

, este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, cu modificarile ~i comp'letarile ulterioare, cuprinsa in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

(2) Se aproba valoarea contractului de achizitie de 355.190,78 lei :Iara TV A. 

Art. 2 Structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Bere~ti vor duce 
la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3 Dispozitiile prezentei hotarari vor fi aduse la cuno~tinta publica prin afi~are la sediul 
Consiliului Local al ora~ului Bere~ti ~i prin publicare pe site-ul http://orasulberesti.ro. 
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Art.4 Prezenta hotarare se comunica Biroului Financiar Contabil, Compartimentului Licitatii ~i 
Achizitii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Bere~ti, judetul Galati, 
precum ~i Institutiei Prefectului judetului Galati in vederea controlului sub aspectullegalitatii. 

PRE~EDINTELE ~EDINTEI, 
SLIVNEANU VALENTIN 

Contrasemneaza pentru legalitate, 

SECRETAR GENERAL, 
DONCIU ANA CRISTINA 
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