
ROMÂNIA  

JUDEȚUL CLUJ  

CONSILIUL LOCAL 

 Comuna Călărași  

                                  HOTĂRÂRE  nr. 95/28.12.2021 

 Privind actualizarea programului  anual de achizitii publice pentru anul 2021 

          

        Având in vedere :  

1. Raportul de aprobare al primarului comunei Călărași , nr. 6478/21.12.2021, 

2. Referatul consilierului de achizitii publice dna Miclăuș Andrea-Ildiko nr. 

6126/06.12.2021;  

3. Hcl. Nr.80/17.12.2020 privind aprobarea programului  anual de achizitii publice pentru 

anul 2021 

4. art. 4 si 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica;  

5. prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,  

6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile  de servicii  

7. Art.11, 12,13 din H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordul 

cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

8. HCL nr. 35/15.04.2021 privind adoptare buget de venituri și cheltuieli și lista de 

investiții,  an 2021 cu modificările și completarile ulterioare. 

9. Avizul comisie de specialitate nr.1 a consiliului local al comunei Călărași 

        In temeiul dispozitiilor  art. 129 alin.1,2 lit.b, alin.4 lit d, f coroborat cu art. 139 

alin. 1, 3 lit. a,b,d,g, art. 140, art.196 alin.1 lit.a, art.197 alin.1,2,3,4 , art. 198, art. 199 

din O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLĂRAȘI ADOPTĂ PREZENTA 

                                                 HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se actualizează  Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Primarul comunei Călărași va aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin compartimentul financiar.  

Art.3. Secretarul general al comunei Călărași va comunica si inainta prezenta hotarare 

Institutiei Prefectului Cluj, primarului, compartimentului financiar, responsabil achiziții 

publice si se afișează la sediul institutiei.  

Presedinte de sedinta,                                  Contrasemneaza secretar general 

Mădălina-Cristina DUȚU                                    Ofelia Nastasia BONDA 

 

 
VOTURI : - pentru …11….- Impotriva…0….-Abtineri …0…. 

                   Numarul total al consilierilor prezenti la sedinta …11…, Numarul total al consilierilor Consiliului local…11….. 



                    

 

  

 

 


