
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL AL 
COMUNEI VINTILĂ  VODĂ 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea,, Programului anual de achiziții publice al 

comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, pentru anul 2019” 

 

Consiliul local al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău, întrunit în ședință ordinară; 

 

Având în vedere : 

-referatul de aprobare al  primarului   comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău,  

înregistrată sub nr.6137/21.11.2019; 

 -raportul de specialitate al inspectorului din cadrul Compartimentului financiar 

contabil  înregistrat sub nr.6143/21.11.2019; 

 -rapoartele  de  avizare  ale   comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local al  

comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ; 

 - prevederile art.11 alin.(2), (3), (6) art.12 și ale art.13, din H.G. nr 395/2016 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publica/ acord-cadru din Legea nr.98/2016, privind achizițiile 

publice; 

 - prevedrile Ordinului ANAP nr 281/2016, privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;   

 - prevederile  Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice; 

          - prevederile H.C.L. nr.4/31.01.2019 privind aprobarea ,, Programului anual de 

achiziţii publice al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pentru anul 2019; 

 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul  art. 139 alin.(1) si art. 196 ,alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1. Se aprobă completarea  Programului  anual de achiziții publice  al comunei  

Vintilă Vodă,  județul Buzău,  pentru  anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr.4/31.01.2019,  

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul 

financiar-contabil, impozite și taxe locale. 

 Art.3. Secretarul unităţii administrativ teritoriale  va  asigura  aducerea  la cunostinţă 

a Hotărârii prin publicare pe  site-ul propriu  al Primăriei  comunei Vintilă Vodă, prin  afişare  

la sediul  primăriei, precum  şi prin comunicarea  acesteia  Instituţiei Prefectului –Judeţului 

Buzău, instituţiilor  şi persoanelor  interesate. 

 
        NR. 56 
 
          Vintilă Vodă, 29 NOIEMBRIE 2019  

 
           Preşedinte  de şedinţă,                                          Contrasemnează,  
                                                                                       Secretarul general, 
   
      Consilier, GĂINUŞĂ DUMITRU                                    LUNGU MIHAELA   
 

 
            
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din  29 NOIEMBRIE 2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din numărul  total  de 10  

consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


