
 
 

     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
    Nr. 1/12.01.2021                           
                                                             PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea  Programului de Achizitii Publice al 
 comunei Posta Câlnău pentru  anul 2021 

 
 Consiliul local al Comunei Posta Câlnau, județul Buzău întrunit în ședință ordinară în data de 
21.01.2021, 
    Având în vedere: 
 -  Referatul de aprobare al Primarului comunei Poșta Câlnau, jud. Buzau înregistrat la nr. 
2/12.01.2021; 
 -   Raportul compartimentului de resort al comunei Poșta Câlnau, jud. Buzau nr.3/12.01.2021; 
 -   Rapoartele de avizare, emise de  comisiile de specialitate ale  Consiliului local al comunei Poșta 
Câlnau, jud. Buzau nr.4/12.01.2021; 
 -  Prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune, cu modificările și completările ulterioare; 
 -  Prevederile HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din LG nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
   -Prevederile OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 
sistemului achiziţiilor publice; 
 - Prevederile art. 196 alin.(1) lit "a" coroborat cu lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codut Administrativ; 

În temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
 

HOTARASTE: 
 Art.1. Se aproba Programul de Achizitii Publice al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau pentru anul 
2021, prevăzut in anexa-parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Compartimentul  Achizitii Publice si Investitii din cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului comunei Poșta Câlnău va lua toate masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică și se comunică Primarului comunei Poșta 
Câlnău si Instituției Prefectului Buzau  în conditiile si termenele prevăzute de lege prin grija secretarului 
general al U.A.T. 
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