
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA PADINA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina,

județul Buzău

Consiliul local Padina, judeţul Buzău;
Având în vedere:

� prevederile Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice cu
modificările și completările ulterioare;

� referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr.
3414/09.04.2021;

� raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. .
3415/09.04.2021;

� avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 3416/09.04.2021;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă planul de achiziții publice propuse a fi realizate în anul 2021 de către
Consiliul Local Padina, jud. Buzău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Padina va aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri prin
intermediul compartimentului de specialitate.

Art.3. Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si
comunicarea prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei
Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor
persoanelor interesate.

Padina,  21.04.2021
Nr. 13
Președinte de ședință, Contrasemneaza,

Dan Jan Secretar General,
Fratica Nicu

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 21.04.2021., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al. (3)
lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ



cu un nr de11 voturi „pentru”, - abţineri şi 1 voturi „împotrivă”, din numarul total de 12 consilieri în funcţie şi 12.consilieri prezenţi la şedinţă.

Primăria Padina
Județul Buzău
Primar
Nr. 3414/09.04.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina,

județul Buzău

În virtutea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi având în vedere necesitatea
asigurării unui plan anual al achizitiilor publice si a unui calendar al procedurilor de achiziţii
publice ce vor fi iniţiate în cursul anului 2021, am intocmit anexa atasata, ţinându-se cont de
legislatie. spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Dochia, prezentul proiect de
hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și
necesitatea efectuării unor diferite achiziții în scopul desfășurării în bune condiții a activității la
nivelul Consiliului Local Padina, propun emiterea unei hotărâri prin care să se aprobe planul de
achiziții publice pentru anul 2021

Primar,
ec. Ionel Chiriță



Primăria Padina
Județul Buzău
Referent contabil
Nr.3415/09.04.2021

Referat de specialitate
privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina,

județul Buzău

Planul Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2021, comuna Padina, jud. Buzau a fost elaborat în
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016,
publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Programul anual al
achiziţiilor pulice a fost conceput ţinându-se cont de necesităţile privind o bună desfășurare a
activității la nivelul Primăriei Padina. Pentru realizărea unor diferite achiziții este necesar
aprobarea planului de achiziții pentru anul 2021, cfr. Anexei care va face parte integranta din
hotarare.

Față de cele arătate mai sus, vă rog să analizați și să hotărâți, conform legislaţiei în
vigoare.

Contabil,
Referent,

Drăghici Cristina


