
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind : aprobarea Programului achizițiilor publice al comunei Scrioaștea, pentru anul 2021  

 

 Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 29 martie 

2021 ,  

Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman, înregistrat sub 

nr.2110 din 19 martie 2021 ;  

- Raportul de specialitate nr.____ din ____.03.2021, compartimentul de resort ;  

- prevederile art.11 alin.(2), (3) și (6), art.12 și ale art.13 din H.G. nr.395/2016 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, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- prevederile Ordinului ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achizițiilor publice și Programului annual al acizițiilor sectoriale;  

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

- raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domeniul de activitate, din cadrul Consiliului 

Local ;  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(5) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. - Se aprobă Programul achizițiilor publice al comunei Scrioaștea, pentru anul 2021, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  

 Art.2. - Se împuternicește Primarul comunei Scrioaștea, să numească comisia de evaluare a 

ofertelor pentru fiecare procedură simplificată/licitație în parte. 

 Art.3. - Hotărârea poate fi contestată în termenul și potrivit Legii nr.554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4.  - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul autorității 

administrației publice locale și pe site-ul instituției. 

 Art.5.  - Secretarul general al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, va transmite prezenta 

hotărâre Instituției Prefectului - județul Teleorman pentru verificarea legalității și o va comunica 

instituțiilor, compartimentelor și persoanelor interesate.  

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                 Sora Constantin 

         Contrasemnează pentru legalitate,  

         Secretar general al U.A.T. Scrioaștea, 

                                    Elena CERNEA 

SCRIOAȘTEA 
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