
 

 

 

Nr. 45/07.12.2021 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

                                                        PROIECT 

                                                         

                                                         

                                                         

HOTĂRÂRE 

privind elaborarea Programului anual al 

achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si 

monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

 

 
 Consiliul Local Padina, jud. Buzău, 

 

 Având în vedere: 

 Art. 2 alin. (3), lit. b), art. 12 alin. (1) si alin. (2), art. 14 din H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

 Ordinul ANAP nr. 281/2016 care stabileste formularele standard ale Programului anual 

al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale 

 adresa Institutiei Prefectului Buzau nr. 11408/14.09.2021 

 referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 12040/08.12.2021 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 12041/08.12.2021 

 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. 12042/08.12.2021.;  

 

       În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
              Art.1. Elaborarea Programului anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat 

pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. 

Buzau, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

   Art. 2 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

             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. 

 

                           Iniţiator,                          Avizat pentru legalitate, 

                         Primar,                                                                          Sectretar General,                                                                                                                                                   

                ec. Chiriţă Ionel                                                                  Frătica Nicu 

 

 


