ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA BALTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta
Alba,Judetul Buzau pe anul 2021

)

Consiliul local al comunei Balta Alba , judetul Buzau
Avand in vedere:
• referat de aprobare a primarului Comunei Balta Alba judetul Buzau, privind modificarea
PAAP al comunei Balta Alba, pe anul 2021 înregistrata la nr.1865/05.04.2021;
• raportul compartimentului responsabilului cu achizitii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau, înregistrat la nr.1864/05.04.2021:
• rapoarte de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului local Balta Alba
nr. I 00,101, 102/20.04.2021;
• 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/acordului- cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice;
In temeiul art 129, alin 1, alin 2, lit b, alin 4, lit a si art 133, alin 2, lit a, art 139, art 196 lit a din
OUG nr 57/2019, privind codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Se aproba modificarea programului anual de achizitii publice al comunei Balta Alba
pentru anul 2021, conform anexelor nr.1-6, anexe care fac parte integranta din prezenta 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 public� 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.
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Balta Albă în şedinţa din data de 20.04.2021, cu respectarea
prevederilor art.139 alin(1), din OUG NR 57/2019, cu un nr de .... 10. voturi pentru, .... 1.. abţineri şi ... 0..... voturi contra, din
numarul total de ... 11........ consilieri în funcţie şi ... 11 .... consilieri prezenţi la şedinţă

