
              R O M ÂN I A                               

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD        

           COMUNA LEȘU               

        CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E  

privind actulizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

extraordinară, în data 30.09.2022, în prezența a 9 consilieri. 

Având în vedere : 

           -Referatul de aprobare nr. 3391 din 23.09.2022 al Primarului comunei Leșu, cu 

privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 

           -Raportul de specialitate nr. 3392 din 23.09.2022 întocmit de compartimentul 

Achiziții Publice ; 

-Avizul favorabil nr. 3473/30.09.2022 al Comisiilor de specialitate reunite ale 

Consiliului local al comunei Leșu; 

 

În conformitate cu: 

- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu - 

prevederile art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

- prevederile art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (1) și (2), art. 96, art. 98, art. 105 

alin. (1), art. 106, art. art. 124 - art. 126, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 

art. 133 alin. (2) lit. a), art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1) și  art. 199 alin. 

(1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40-49 și art. 80-83  din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice; 

         - prevederile art. 11, alin. (2), (3) și (6), art. 12  şi art. 13 din HG nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice;  

În temeiul   prevederilor art.  5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 

139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.(1) Se actulizează Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, 

în conformitate cu Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

(2) Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 poate fi actualizat după 

aprobarea bugetului local, poate fi completat și modificat în funcție de oportunitățile 

apărute, sursele de finanțare și de disponibilul din bugetul local. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în cel mult 5 zile de la data comunicării 

oficiale către prefect şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul  

primarialesu.ro la secţiunea Consiliul Local 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Leșu și Compartimentul achiziții publice. 

Art. 4. Persoana nemulțumita de prezentul act administrativ, se poate adresa 

instanței de contencios, în condițiile Legii nr. 554/2004- legea contenciosului 

administrativ. 

 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr 

de 9 voturi „pentru”, din numărul de 11 consilieri locali în funcţie. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-Primarul comunei Leșu; 

-Compartimentul achiziții publice; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    Contrasemnat pentru legalitate  

                                                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

      BÎGIU CORNEL SABIN                                  PERSECĂ IONUȚ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 73 din 30 septembrie 2022. 
PI/4 ex.originale 


	R O M ÂN I A

