
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL 

 

-HOTARARE- 

Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice , al comunei Costestii din 

Vale , pentru anul 2020 

 

     Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judet Dambovita , intrunit in sedinta in 

data de 30.04.2020 . 

     Avand in vedere : 

     Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Costestii din Vale , judet 

Dambovita ; 

     Derularea unor proiecte finantate prin programe PNDL si POR ; 

     Necesitatea aprobarii Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 , in 

conformitate cu legislatia in vigoare ; 

     In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice , republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare , ale art. 12 si ale art. 2 , alin.(3) , lit. b) , art. 13 din 

HG nr. 395/2016 , pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr. 

98/2016 , privind achizitiile publice , republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare , ale Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularealor standard 

ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale. 

     In conformitate cu prevederile art. 7 , alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica , republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

     Prevederile art. 129 , alin.(2) , lit. b) , alin.(4) , lit. e) si art. 139 , alin. (3) din OUG nr. 

57/2019 , privind Codul Administrativ . 

      

 

-HOTARASTE- 

 

     Art.1. – Se aproba Programul anual al achizitiilor publice , comuna Costestii din Vale 

pentru anul 2020 , conform anexei care face parte din prezenta hotarare . 

     Art.2. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga primarul 

comunei Costestii din Vale, prin intermediul aparatului de specialitate , iar secretarul 

comunei pentru comunicarea acesteia . 
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