ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.24 din 19.04.2019 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al
comunei Naidăş pe anul 2019
Având în vedere:
a) art. 120 alin.(1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 21, art. 24 şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
f) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) raportate la cele ale alin. (4) lit. d) şi lit. e) şi
cele ale alin. (6) lit. a) punctele 11, 13 şi 14, combinate cu cele ale art. 121-127 şi art. 115
alin.(3) şi alin.(5) – alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei Naidăş,
întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă Programul Anual al Achiziţii Publice al comunei Naidăş pe anul
2019 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – COMUNA NAIDĂŞ, prin hotărârea consiliului local, cu avizul
compartimentului contabilitate publică şi cu avizul de specialitate al primarului, are dreptul
de a opera modificări sau completări ulterioare în Programul stabilit potrivit art.1.
Art. 3. – În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul menţionat la
art. 1 se autorizează primarul comunei în a întreprinde demersurile necesare pe lângă
autorităţile îndrituite, în scopul implementării obiectivelor stabilite prin prezentul program,
precum şi în a emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale
Consiliului local.
Art.4. – Primarul comunei Naidăş va informa Consiliul Local al comunei Naidăş
despre demersurile şi stadiul realizării achiziţiilor publice prevăzute în anexa 1 la prezenta
hotărâre şi va veni în faţa Consiliului Local al comunei Naidăş cu proiect de hotărâre
privind completarea sau modificarea prezentei hotărâri.
Art.5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice reglementare contrară
se abrogă.

Art.6. – Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, intră în vigoare şi se
comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
- Trezoreria Oraviţa;
- Direcţia de Trezorerie Caraş-Severin.
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Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data
de 19 aprilie 2019, sistem de vot liber, cu un număr de 9 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0
voturi ,,împotrivă”.

