
ROMÂNIA                                                                                                       Avizat pentru legalitate, 

JUDEŢUL  IAŞI                                                                                         Secretar general al  comunei, 
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PROIECT DE   H O T Ă R Â R E nr. 10/08.02.2023 

Privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 

 

 

Având în vedere: 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice; 

-    Ordinul nr. 281/2016 al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind stabilirea 

formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor 

sectoriale;  

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică. 

Ținând cont de referatul de aprobare nr. 627/08.02.2023 privind actualizarea Programului anual 

al achizițiilor publice pentru anul 2023. 

În temeiul  art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

Consiliul Local al comunei Hărmănești, județul Iași, întrunit în ședința din data de .... 

 

PROPUNE : 

 

Art. 1. (1) Se actualizează Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Programul de achiziții pentru proiectul “Elaborare Planului Urbanistic General în 

format digital a documentelor de amenajare a teritoriului în comuna Hărmănești” Anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Programul de achiziții pentru proiectul “Construire piste pentru biclete  în comuna 

Hărmănești,  județul Iași” Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei 

Hărmănești prin intermediul aparatului de specialitate din subordine. 

Art.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea în termen legal a prezentei hotărâri 

Primarului comunei Hărmăneşti, Compartimentului  achiziţii publice precum și Instituţiei Prefectului 

Judeţul Iaşi pentru controlul legalităţii asupra actelor administrative. 

 

Primar, 

Secrieru Ioan 


