
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTARARE NR. 15 
privind aprobarea Programului de achiziţii publice al Primăriei comunei Vadu Paşii, pentru anul 

2020 
 

 Consiliul local al comunei Vadu Paşii, Judeţul Buzău; 
 Având în vedere prevederile: 

- Referatul de aprobare nr. 1820/14.02.2020 a domnului Firon Gheorghe, Primarul 
comunei Vadu Paşii. 

- Raporul compartimentului de specialitate nr.1821/14.02.2020, depus de doamna Florea 
Andra Iuliana, inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii, 
judeţul Buzău, Biroul contabil – financiar, impozite si taxe locale, achiziţii publice;  

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ nr. 2346/26.02.2020; 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Vadu Paşii nr. 12/2020, de aprobare a bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Vadu Pasii pe anul 2020 si a listei de investitii; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
- Hotararea nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

-  Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 
achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale 
În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, aprobă Programul de achiziţii 

publice al Primăriei comunei Vadu Paşii pentru anul 2020, in forma prezentata de domnul Primar, 
cuprins in anexa I, care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art. 2. Secretarul comunei Vadu Paşii va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei 
hotărâri  şi o va înainta la Instituţia Prefectului Buzău. 
 
 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PAŞII 
FEBRUARIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu 9  voturi pentru,  0 voturi împotrivă şi 2 abţinere din numărul 
total de 11 consilieri locali in functie si   11   consilieri prezenţi la şedinţă 
 
 

 


