
ROMANIA 
JUDETUL BUZA.U 

COMUNA BALTA ALBA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta 
Alba,Judetul Buzau pe anul 2019 

Consiliul local al comunei Balta Alba , judetul Buzau 
A vand in vedere: 

• expunerea de motive a primarului Comunei Balta Alba judetul Buzau, privind
modificarea PAAP al comunei Balta Alba, pe anul 2019 inregistrata la nr.2720/09.05.2019; 

• raportul compartimentului responsabilului cu achizitii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau, inregistrat la nr. 2719/09.05.2019 

• rapoarte de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului local Balta Alba
nr.l 12,113,114/20.05.2019; 

• prvederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;
• prevederile HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevedrilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acoordului- cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice; 

In temeiul art. 36 alin.2 lit "b", alin (4) lit.,,d" art. 45 alin 1 si art. 115 alin.1 lit "b" din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTA.RA.�TE: 

Art.I Se aproba modificarea programului anual de achizitii publice al comunei Balta Alba 
pentru anul 2019, conform anexelor nr.1-10, care fac parte integranta din acesta hotarare. 

Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Balta 
Alba prin Compartimentul Financiar Contabil si Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primariei 
comunei Balta Alba. 

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului comunei 
Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului 
Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate. 

Aviz 

Balan Constantin 

Aceasta hotarare a Jost adoptata de Consiliul local al comunei Balta Alba in sedinta ordinara din data de 20.05.2019, cu respectarea preuederilor 
art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actual

i

zata cu un numar de 11 uoturi pentru ,0 uoturi impotriua si 

0 abtineri, din numarul total de 11 consilieri in fanctie si 11 consilieri prezenti la sedinta. 






























