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       HOTĂRÂREA  NR. 57/2020 

privind aprobarea modificarii si completarii anexei nr. 8 din  

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, aprobat la nivelul autoritatii 

contractante comuna Santămăria-Orlea, prin HCL nr. 16/2020 

 

  Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din 

data de 30.07.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 58/2020 si Referatul de aprobare nr. 58/06.07.2020  intocmit 

de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei 

hotarari privind modificarea si completarea anexei nr.8 din Programul anual actualizat,  al achizițiilor 

publice pentru anul 2020, aprobat la nivelul autoritatii contractante comuna Santamaria-Orlea, prin HCL 

nr. 16/2020;  

 Avand in vedere raportul nr. 58/23.07.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea;           

Luand in considerare: 

- avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura, 

inregistrat la nr. 53/30.07.2020; 

-  avizul  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica si disciplina, protectia mediului si turism, 

munca si protectie sociala ,  inregistrat la nr. 58/30.07.2020;  

 - avizul  Comisiei pentru invatamnt, sanatate si familie, protectia copilului, tineret si sport, activitati 

social culturale si culte ,  inregistrat la nr. 60/30.07.2020; 

 In conformitate cu: 

- HCL nr. 16/2020 privind aprobarea Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- dispozitile  art.14 alin.(2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziţie/acordului-cadru  din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice ; 

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

Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale. 

- prevederile art. 7  alin.(1)-(4) si (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in 

administratia publica; 

 In baza  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. f, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. a coroborat cu art. 

5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba  modificarea si completarea anexei nr.8 din Programul anual  al achizițiilor 

publice pentru anul 2020, aprobat la nivelul autoritatii contractante comuna Santamaria-Orlea, prin HCL 

nr. 16/2020, conform Anexei, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art.2. Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri structurale din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului va face toate demersurile  prevazute  de lege, pentru  ducerea  la 

indeplinire a  hotararii. 

 

   Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 

Administrativ si Fiscal, in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 



Art.4. Hotărârea  se comunica in conditiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,  

Primarului comunei Santamaria-Orlea, compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri 

structurale   si se va afisa  pe site-ul www.santamariaorlea.ro. 

 

 

 

    Santamaria-Orlea, la 30.07.2020 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA,  

                     PESCARI ION                                    SECRETAR GENERAL  AL U.A.T.          

                                                                                         BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

Consilieri în funcţie: 13,  

Consilieri prezenţi: 13,  

Voturi pentru: 13, impotrivă: 0, abţineri: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santamariaorlea.ro/

