
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA PADURENI
CONSILIUL LOCAL  PĂDURENI ______________________________________________________
 

 HOTARAREA nr.17 /2021
  privind  aprobarea  Programului anual al Achiziţiilor  Publice pentru  anul 2021

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 1529 din 09.04.2021 a primarului comunei Pădureni cu privire la aprobarea

PAAP pentru anul 2021 ; 
-  raportul de specialitate nr. 1517 din  07.04.2021 al Compartimentului - Achiziţii Publice din cadrul

Primăriei comunei Padureni;
- Proiectul  de hotarâre nr.  1557 din 09.04.2021 privind aprobarea Programului  anual  al  Achiziţiilor

Publice pentru anul 2021; 
-  avizul favorabil al comisiei de specialitate  a Consiliului Local al comunei Padureni; 
În conformitate cu prevederile art. 12  din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ,
aprobate prin H.G. nr. 395 /02.06.2017;

În  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  281  /2016,  privind  stabilirea  formularelor  standard  ale
Programul anual de achiziţii publice pentru anul 2021 şi  Programul anual de achiziţii sectoriale;

În temeiul art.129 alin (2) litera „a”,  alin.(4) litera „e”, art. 139 alin. (3) litera „a” şi art. 196 alin (1) litera „a”
din  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.  57  /2019  privind  Codul   administrative   cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

Consiliul local al COMUNEI PADURENI din judeţul VASLUI;

HOTĂRĂŞTE:
 
 Art.1.Se aprobă Programul anual de achiziţii publice pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 1şi Anexa
nr. 2  care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2.  -  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Vaslui,  Primarului  comunei
Padureni, Compartimentului - Achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Padureni şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei şi publicare pe pagina de internet a Primăriei comunei Padureni. 

                                   

Pădureni, 12 aprilie 2021

     Preşedinte de şedinţă,
             Consilier local
    Marin Corina Mihaela                              

Contrasemnează
Secretarul General al comunei Pădureni

Munteanu Mirela

Adoptata astazi  12 aprilie 2021

Cu un numar de  __11__  voturi « pentru », ___0___ voturi « impotriva », ___0__ « abtineri »
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