
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

CONSILI]L LOCAL COTOFBNII DIN FATA

HOTARARE NR. trc;
privind aprobarea Programului Anual al AchiziliiloiFublice al primdriei

Colofenii din Fald pentru anul2020

Consiliul Local al comunei Colofenii din Fa!d, judelul Dolj, intrunit in qedin{a
ordinard din 30.12.2018, ora 9.00 la sediul Consiliului Local Colofenii din Eala ;

Avdnd in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Colofenii din Fala nr.
5154 din26.1l.2019 gi raportul de specialitate nr. 5169 din 26.11.2019 prin care se
propune aprobarea Programului anual al achizitiilor publice publice al Primdriei Colofenii
din Falapentru anul2020 ,

In conformitate cu:
- prevederile art. 2, aIin.(3), lit. b) art.3 gi art. 12 dinH.G. nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Lontractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- prevederile Ordonanfei de Urgenfd a Guvernului nr. 9812016 privind u"hiritiilrpublice;- prevederile art. 1 din Ordinul Nr. 281 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual aI achizitiilor sectoriale;- prevederile art. 45 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,

In temeiul art.I29, alin.(2), lit. b) coroborat cu alin.(4), lit. e), art. 139, alin.(1),
art.I96, alin.(l), lit. a) din Ordonanla de Urgenld a Guvemului nr.5712019 privind Codul
administrativ;

HOTARASTE :

Art.l. Se aprobd Programul Anual al Achizitriilor Publice al Primariei Colofenii din
Fald pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdr6re .

Art.Z. Primarul comunei Colofenii din Fa{d, jud. Dolj, impreuni cu aparatul de
specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

DATA z 30.12.2019
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CEOCEA DANIEL CLAUDIU Contra

Nutu laudia
t/

Prezenta hotdrdre a fost adoptati cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonan{a de Urgen}d a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, astfel :

Nr. total consilieri in funclie i ( Voturi : - pentru '/[
Nr. total consiliei prezen{i - i.potrilra 

--
Nr. total consilieri absenli


