
Privind: modificarea și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 
2021

Consiliul Local Unirea întrunit în sedin
Având în vedere:
Referatul de specialitate înregistrat cu nr 3711/18.08.2021 întocmit de Compartimentul

Achiziții Publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, din care rezultă 
necesitatea modificării și completării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021

Expunere de motive a Primarului comunei Unirea, jude
HCL nr. 41/21.04.2021 privind

strategiei anuale de achizi
Publice

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi
ulterioare

Prevederile art. 12 alin. (5)
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului 
modificările și completările ulterioare

Prevederile Ordinului nr. 281/2016 p
Programului anual al achizi

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (14),
„a” din Ordonanța de Urgență
modificările și completările ulterioare;

Art.1. –Se aprobă modificarea
pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Unirea, Compartimentul achizi
contabilitate.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Compartimentul achizi
Compartimentului Finanțe, contabilitate, și se aduce la cunoşti
secretarului general al UAT Unirea.

.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
SOARE TUDOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 77
DIN 31.08.2021

și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de

Referatul de specialitate înregistrat cu nr 3711/18.08.2021 întocmit de Compartimentul
ții Publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, din care rezultă 

și completării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021
Expunere de motive a Primarului comunei Unirea, județul Brăila
HCL nr. 41/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 precum

strategiei anuale de achiziție publică pentru anul 2021 și Programul Anual al Achiziției 

Legii nr. 98/2016 privind achiziții publice, cu modificările și completările 

Prevederile art. 12 alin. (5) și art. 14 alin. (2) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

ție publică/acordului –cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi
și completările ulterioare

Prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului anual al achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor sectoriale

art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. „i
ța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

modificarea și completarea Programului Anual al Achizițiilor 
pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
, Compartimentul achiziții publice și  C

Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Brăila î
ului cu privire la legalitate, Compartimentul achizi

țe, contabilitate, și se aduce la cunoşti
general al UAT Unirea.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL
SOARE TUDOREL BADIU RODICA ALINA

și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 

de lucru din data de 31.08.2021

Referatul de specialitate înregistrat cu nr 3711/18.08.2021 întocmit de Compartimentul
ții Publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, din care rezultă 

și completării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021
țul Brăila

aprobarea bugetului local pe anul 2021 precum și a 
și Programul Anual al Achiziției 

ții publice, cu modificările și completările 

și art. 14 alin. (2) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

rivind stabilirea formularelor standard ale
țiilor publice și Programul anual al achizițiilor sectoriale

. „i”  și art. 196 alin. (1) lit. 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

și completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice
pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
ții publice și  Compartimentul Finanțe, 

i Prefectului judeţului Brăila în vederea
ului cu privire la legalitate, Compartimentul achiziții publice, 

țe, contabilitate, și se aduce la cunoştinţa publică prin grija 

CONTRASEMNEAZĂ,
GENERAL,

BADIU RODICA ALINA


