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CONSILIUL LOCAL COŢOFENII DIN FAŢĂ 
 
 

         PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42/2022 
privind aprobarea  Programului Anual al Achiziţiilor Publice al UAT 

 Coţofenii din Faţă pentru anul 2023 
 
 Consiliul Local al comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară 
din  luna Decembrie 2022, ora___la sediul Consiliului Local Coţofenii din Faţă ; 
 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Coțofenii din Față  nr.  
5459  din 14.11.2022, raportul de specialitate nr. 5460  din 14.11.2022 prin care se propune 
aprobarea  Programului  anual al achizițiilor publice publice al UAT Coţofenii din Faţă 
pentru anul 2023 , 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 2, alin.(3), lit. b), art. 11, alin.(2), (3) și (6) și art. 12 din H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 1 din Ordinul Nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard 
ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale 
- prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice,cu modificările şi completările ulterioare, 
-  prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  
modificările şi completările ulterioare, 
        În temeiul art.129, alin.(2),  lit. b) coroborat cu alin.(4), lit. e), art. 139, alin.(1), art.196, 
alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 
      HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.1. Se aprobă  Programul Anual al Achiziţiilor Publice al UAT Coţofenii din Faţă 
pentru  anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de   
hotărâre . 
 Art.2. Primarul comunei Coţofenii din Faţă, judetul  Dolj, împreună cu aparatul de 
specialitate  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de  hotărâre. 
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