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H O T Ă R Â R E A  NR. 26  

Din 23 aprilie 2020 

 

Privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020  

Consiliul local al comunei Nușfalău, Județul Sălaj; 

 Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei Nușfalău, d-l Mate Radu din care reiese 

necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice 

pentru anul 2020; 

 Având în vedere:  

- prevederile bugetului general al comunei Nușfalău pe anul 2020, aprobat prin H.C.L nr.11/19.02 .2020;  

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

la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acord-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G nr.395/2016, precum şi ale Ordinului Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 

achizițiilor publice şi Programului anual al achizițiilor sectoriale;  

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

decizională în administrația 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 Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Împuterniceşte pe Primarul comunei Nușfalău să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Comunei Nușfalău, contractele de achiziții publice menționate la art.1. 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.4 .Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul comunei Nușfalău. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :  

- Instituției Prefectului - Județul Sîlaj;  

- Primarului comunei Nușfalău;  

- Compartiment achiziții publice; 
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