ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
HOTĂRÂREA NR. 31/2019
privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2019 al comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani, în ședința extraordinară din data de 24.04.2019
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 29/2019 și Expunerea de Motive a
primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd privind aprobarea Programului achiziţiilor
publice pe anul 2019 al comunei Ciumani.
Văzând raportul de specialitate nr. 29/2019 al compartimentului de achiziții publice şi
Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului,
urbanism, protecţia mediului şi turism.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2019,
- Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, modificată și completată ulterior
- Art. 12 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,
modificată și completată ulterior
- Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului anual al achiziţiilor publice,
- Ordinul Institutului Naţional de Statistică nr. 296/2003, privind actualizarea
clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA
Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională
în administraţia publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera b), alin. (4) litera d) şi art. 45 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, cu
un număr de 13 voturi.
H O T Ă R E Ş T E:
ART. 1 Se aprobă Programul achiziţiilor publice, ale căror valoare estimată fără TVA
sunt mai mari decât pragurile valorice prevăzute la Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani.
ART. 3 Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului,
compartimentului de achiziții publice, Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la
cunoștință publică.
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