
 

 

 

  HOTARAREA Nr.13 
 Din 29 martie 2018   

Privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice pe anul 2018. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Întrunit în şedinţă ordinara 

  Avand în vedere : 
 -Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei și Referatul 

compartimentului de specialitate privind aprobarea Planul anual de achiziţii publice pe anul 2018  
conform anexei, înregistrat sub nr.4013/2018 ; 

-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local care este favorabil; 
             - prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

-HCL nr.7/2018 privind aprobarea bugetului local  al comunei TREZNEA pe anul 2018; 
- prevederile Legrii nr.96/2016 privind achizitii publice,  şi a HG 395/ 2016 referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ținându-se  cont de: 

- prevederile art 36 alin  (2), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica 
Locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,  

In temeiul prevederilor art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind Administratai Publica Locala 
,republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

 
  HOTARĂŞTE : 

 
Art. 1 Aproba  Planul anual de achiziţii publice pe anul 2018 conform anexei I care face 

parte integrantă din prezenta  . 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-ul OROS CRISTIAN  primarul 

comunei, compartimentul achiziţii publice și resurse umane şi compartimentul contabilitate. 
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  Art.3 Prezenta hotărâre se comunica la : 
- Instituția Prefectului judetului Salaj ; 
- Primarul comunei 
- Compartiment achiziții publice și contabilitate; 
- Locuitorii comunei prin afişare ; 
- Dosar de şedinţă ; 
- Dosar hotărâri; 
- Se postează pe stie – primariatraznea.ro 

 
 
        
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
LAZAR CORINA -FLORINA        SECRETARUL COMUNEI 
                                                                                               BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 
 CONSILIERI PREZENTI…………9 
 CONSILIERI ABSENTI……………..- 
 VOTURI PENTRU………………...9 
 VOTURI IMPOTRIVĂ……………….-                                                                                                                  
 


	- prevederile Legrii nr.96/2016 privind achizitii publice,  şi a HG 395/ 2016 referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi...

