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 HOTĂRÂREA nr. 57 /2020
privind actualizarea Planului anual al achizi iilor publice pe anul 2020 al comunei Pădureni ,ț

judeţul Vaslui  aprobat ini ial prin Hotărârea Consiliului Local cu nr. 52 / 12.12.2019ț

Având în vedere: 
Referatul  de aprobare nr.  3250/2020 ini iat  de primarul   comunei  Pădureniț

privind  actualizarea  Planului  anual  al  achizi iilor  publice pe anul  2020 aț
comunei Pădureni  aprobat ini ial prin Hotărârea Consiliului Local cu nr. 52/ț
12.12.2019; 

referatul cu nr. 3379 / 31.08.2020 întocmit de inspectorul de specialitate din
cadrul Primăriei comunei Pădureni;

prevederile Legii nr.  98/2016, privind achizi iile publice,  cu modificările iț ș
completările ulterioare;

prevederile art.  11 alin.  (2),  (3)  i  alin.  (6),  art.  12 i  art.  13 din H.G.  nr.ș ș
395/2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice de  aplicare  a
prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achizi ie  publică  /ț
acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016,  privind  achizi iile  publice,  cuț
modificările i completările ulterioare;ș

  prevederile  Ordinului  Agen iei  Na ionale  pentru  Achizi ii  Publice  nr.ț ț ț
281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al
achizi iilor publice i Programului anual al achizi iilor sectorialeț ș ț ;

  prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările ulterioare;

  raportul  comisiei  de specialitate  din cadrul  Consiliului  Local   prin care se
acordă aviz favorabil;

În temeiul art.129 alin (2) litera „b”,  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  administrativ;

Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:



 Art.   1.   – Se aprobă actualizarea Planului anual al achizi iilor publice pe anul 2020ț
a  comunei  Pădureni,  judetul  Vaslui,   aprobat  ini ial  prin  Hotărârea  Consiliuluiț
Local cu nr. 52 /  12.12.2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face
parte integrantă din aceasta.

Art.  2. –  Se  împuterniceşte  Primarul  comunei  Pădureni  în  vederea  ducerii  la
îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui;
- Primarului comunei Pădureni;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media locală.

Pădureni, 2 septembrie 2020

   Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează
     Consilier local                                      Secretar gen. UAT Pădureni

                TARŢIAN GICU                                 Munteanu Mirela 

Adoptată în şedinţa din data de 2 septembrie 2020
Cu un număr de ... 13... voturi din numărul total de …13..consilieri 
prezenţi la şedinţă




