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           HOTARAREA nr. 14 
privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice  pe anul 

2022  
 

 
Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrată sub nr. 
1659/23.02.2022 ; 
- raportul compartimentului de resort  înregistrat sub nr. 1606/23.02.2022 ; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 70/07.03.2022; 
Potrivit prevederilor: 
-  art. 12 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție 
publică/acord-cadru 
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare,  
- Ordinului Agenției Naționale pentru Achizițiile Publice nr. 281/2016; 
-  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
-  art. 129 alin. (1),  alin. (4) lit.e), alin. (2) lit.b) și lit.f) din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare; 
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit.a), art. 197 
alin. (1), alin. (4), alin. (5) și art. 198 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art. 1 Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice  pe anul 
2022, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 
Primarul comunei Ziduri și compartimentul financiar contabil impozite si 
taxe locale. 
          Art. 3 Secretarul general al comunei Ziduri va comunica prezenta 
hotărâre Instituției Prefectului Județul Buzău, Compartimentului financiar 
contabil, impozite si taxe locale, altor instituții interesate. 

 
 
 

      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
       Jantia Alexandru                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 07.03.2022 , cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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