ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI
H O T Ă R Â R EA
NR. 14 DIN 28.02.2020
cu privire la aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE pe anul 2020
la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău
Consiliul Local Oncesti al Comunei Oncești, întrunit in ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ din
data de 28.02.2020;
Având în vedere:
- Referatul inregistrat la nr. 461/19.02.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și
semnat de către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea şi oportunitatea aprobării
Programului de Achiziţii Publice pentru anul 2020;
- Raportul de specialitate nr. 4611/19.02.2020 al Compartimentului Financiar-Contabil și
Achiziţii Publice la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII
PUBLICE pe anul 2020 la nivelul Comunei Oncești;
- prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) și ale art. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 12 şi 13 din Anexa la H.G. nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Anexelor nr. 1 și 2 din Ordinul A.N.A.P. nr. 281/22.06.2016 privind stabilirea
formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor
sectoriale;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 62, 63 și respectiv, 64 din
28.02.2020;
- Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei.
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. f), ale art. 133, alin. (2), lit. a),
ale art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. b), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și
ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E:
Art. 1 - Se aprobă PROGRAMUL DE ACHIZIŢII PUBLICE pe anul 2020 la nivelul
Comunei Oncești, Județul Bacău, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2 - Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3 - Primarul Comunei Oncești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile
legii și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate,
potrivit competentelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncesti, precum si Institutiei
Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalității.
Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă
extraordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”, _-_ voturi ,,împotrivă” şi - ,,abţineri”
din numărul total de 11 consilieri prezenţi.
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