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                   R O M Â N I A 
Judeţul Buzău  

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 19/20 februarie 2020 
privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice  

pentru anul 2020 al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău  
 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat sub 
numărul 541/20 ianuarie 2020; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat sub numărul 542/20 ianuarie 2020; 

- avizul de legalitate al secretarului general al UAT Comuna Glodeanu Sărat dat pe proiectul 

de hotărâre; 

- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, înregistrat sub numărul 1365/19 februarie 2020; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art 12 și 13 din Hotărârea Guvernului 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; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat nr. 17/20 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău.   

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), 
precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 al comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește primarul comunei Glodeanu Sărat să încheie și să semneze contracte 

de achiziție publică, pentru obiectivele de investiție cuprinse în Programul anual al achizițiilor 

publice, precum și în Lista achizițiilor directe. 
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Art.3 Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Glodeanu Sărat va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.   

Art.4 Secretarul UAT Comuna Glodeanu Sărat va asigura aducerea la cunoștință publică a 

prezentei hotărâri, respectiv se comunică Primarului Comunei Glodeanu Sărat, 

Compartimentului financiar-contabil și Instituției Prefectului Județului Buzău, în condițiile și 

termenele prevăzute de lege. 

 
 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,
        Consilier local,                        Secretar general UAT,                   
          Claudiu – Marius CIUFU                         Corina CAZACU    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 20 februarie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din OUG 
nr. 57/2019 cu un număr de 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din numărul 
total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la sedință. 


