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    HOTARAREA NR. 56  

  Din 27.04.2021 
Privitor la : aprobarea acualizarii  Programul anual de achizitii  pentru anul 2021 

                      

   Consiliul Local al orasului Rupea judeţul Brasov, întrunit în şedinţa ordinară in data de 

27.04.2021 

Luând în dezbatere :  

          Raportul de aprobare  întocmit de primarul orasului Rupea, prin care propune  

actualizarea  planului de achizitii pentru anul 2021,  

  În conformitate cu prevederile art.12 din Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/ acord-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 

H.G nr.395/2016, precum şi ale Ordinului Agenniei Nationale pentru Achizitii Publice 

nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor 

publice şi Programului anual al achiziiilor sectoriale;  

Tinând cont că au fost respectate prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 

privind transparenta decizională în administratia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin.(4), lit.”d”, 

art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanta de Urgentă nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 H O T Ă R Â S T E :             
   

              

Art. 2- Se aproba actualizarea programului anual  de achizitii publice  pentru anul 

2021 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orasului 

Rupea, care va fi imputernicit sa semneze toate contractele de achizitii  mentionate la art. 2 şi 

de Compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului 

Rupea.  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

                                                                     jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15   15 0 15 - - 
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