
ROMANIA                                                                                                           

JUDETUL VRANCEA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                  

 

 

                                                               HOTARIREA NR. 49 

                                                                     DIN 30.11.2012    

   

PRIVIND APROBAREA  PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 

PE ANUL 2013 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA , JUDETUL VRANCEA , INTRUNIT 

IN SEDINTA ORDINARA  ,  

 

-avind in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarire initiat de primarul comunei 

Sihlea , judetul Vrancea , privind aprobarea  PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 

PUBLICE PE ANUL 2013; 

-avind in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Sihlea , judetul Vrancea , la proiectul de hotarire  privind 

aprobarea  PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2013; 

-avind in vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea , judetul 

Vrancea , la proiectul de hotarire privind aprobarea  PROGRAMULUI ANUAL AL 

ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2013; 

-in baza art.8 ,  lit. »a « din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-in baza art.4 , alin. 1  ,  alin.2 , alin. 3  , lit. «  a – c «   din Hotarirea Guvernului Romaniei 

nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii  , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-in baza art. 20 , alin. 1  , lit. «  i «  din Legea nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale , 

modificata si completata    ;  

-in temeiul art. 36  , alin. 2 , lit. “ b “    , alin. 4  , lit. “ e “ ,  art. 45  , alin.1  , art. 115 , alin. 1  , 

lit. «  b «      din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala  , republicata  , 

modificata si completata   ;  

 

HOTARASTE :  

 

ART. 1 Se aproba  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 

2013, anexa la prezenta hotarare.  

 

ART. 2 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea , 

compartimentului achizitii publice , compartimentului contabilitate- cheltuieli din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea , Institutiei Prefectului judetului 

Vrancea prin grija secretarului comunei Sihlea  , judetul Vrancea  .  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA   

                                                                               SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  

    COMAN VALERIU                                                      MODREANU RADU        


