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HOTĂRÂREA  NR.4/25 02 2020

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

Consiliul local al comunei Vilcelele, judeţul Buzau
Având în vedere:
           -proiect de hotarare nr.4/24 02 2020

- referat a primarului comunei Vilcelele,inreg.cu  nr.484/24 02 2020;
 -raportul de specialitate inregistrat cu nr.485/24 02 2020;
-aviz al comisiei de specialitate inregistrat sub nr.486/24 02 2020

           - prevederile art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/
accord-cadru  din  Legea  nr.  98/2016,  privind  achizitiile  publice,  ale  Ordinului  ANAP  nr
281/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,              
           In temeiul art.129 alin.1,art.139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE  :
 Art. 1 Se aproba Programul  anual de achizitii publice  a comunei  Vilcelele jud. Buzau,
pentru  anul 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează primarul comunei Vilcelele.
Se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Buzau
- Primarul comunei Vilcelele
- Compartimentului achizitii  din cadrul Primăriei Vilcelele

Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemnează    
     LUPU  ADRIAN                                                                 SECRETAR GENERAL  
                                                                                                Avram Diana Luminita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al  Comunei Valcelele în şedinţa din data de   25

FEBRUARIE  2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu un număr de          voturi pentru,         abţineri şi           voturi împotrivă, din numărul

total de         consilieri în funcţie şi         consilieri prezenţi la şedinţă.
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