ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL VALEA URSULUI

HOTĂRÂRE
Nr. 11 din 21.05.2020
privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 si a Strategiei
anuale a achizițiilor publice pe anul 2020
Consiliul local al Comunei Valea Ursului , Judeţul Neamț;
Având în vedere
Referatul de aprobare nr. 1895 din 14.05.2020 al Viceprimarului Comunei Valea Ursului,
cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 si a Strategiei
anuale a achizițiilor publice pe anul 2020;
Raportul de specialitate Nr. 1896 din 14.05.2020 întocmit de Consilier Ungureanu
Alixandrina din cadrul compartimentului financiar contabil şi anexele aferente acestuia;
Ținând seama de :
- prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, ale art.11 alin. (2), (3) şi
(6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acord-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016, cu modificările
şi completările ulterioare,
- prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) coroborat cu alin.(4), lit."e", ale art.139,
alin.(l) şi alin.(3), lit."a" şi ale art.196, alin.(l), lit."a" din Ordonanţa de Urgentă nr.57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.l : Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a Comunei Valea Ursului, pentru
anul 2020, care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Se aproba Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2020 al Comunei Valea
Ursului i, care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul Comunei Valea
Ursului și Compartimentul Contabilitate.
Art.4 : Prezenta hotărârea se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
Instituției Prefectului - Judeţul Neamț, Primar si Compartimentul Contabilitate.
Președinte de ședință
Ioan Nazare

prezenţi.

Contrasemnează
Secretar general U.A.T.
Ioan Zaharia

Prezenta hotarare s-a adoptat cu un număr de 13 voturi “pentru" 0 voturi “împotriva” si 0 “abțineri” , din totalul de 13 consilieri

