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H O T A R A R E 

Privind completarea HCL nr.76/29.12.2021 pentru aprobarea Programului anual al achizitiilor 

publice pe anul 2022 

 
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.2840/14.07.2022; 

-raportul comun al viceprimarului si compartimentului achizitii publice, monitorizare 

proceduri administrative si secretariat inregistrat la 2841/14.07.2022; 

-prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 101/2016 rivind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor; 

-prevederile H.G.  Nr.  395/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata; 

-raportul de avizare nr.2907/19.07.2022 al comisiei Comisia pentru programe de dczvoltare 

economico-sociala,buget finante, administarea bugetului privat al comunei,agricultura, gospodarire 

comunala, protectia mediului,servicii si comert 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se   completeaza Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2022, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Compartimentul de achizitii publice al Primariei Pietroasele va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ.            
Presedinte de sedinta, 

Mares Nicolaie 

 
  contrasemneaza, 

                                                                                                                                          secretar general  

Matache Aurelia                                                                                                                                                       

Nr. 45                                                                               

Data:19.07.2022 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

extraordinara din data de 19.07.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi 

impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
 

 

 



 


