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- PROIECT - 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL   BUZĂU 
COMUNA  BLĂJANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                          H O T Ă R Â R E 
 

Privind aprobarea  Programului anual de achiziții publice al 
 comunei Blăjani pentru anul 2022 

 

             Consiliul local al comunei Blăjani, județul Buzău, 
        Având în vedere: 
 

ü Referatul de aprobare al primarului comunei Blăjani, înregistrat 
la nr. 2278/ 26.11.2021; 
ü Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 

2279/ 26.11.2021; 
ü Prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
ü Prevederile art. 2 alin. (3) lit. ”b” și art. 12 alin. (1) din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitore la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 
395/2016; 
ü Prevederile OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; 
ü Prevederile  Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 

Publice nr 281/2016 privind stabilirea  formularelor  standard ale 
programului anual al achizițiilor  publice și Programul anual al 
achizițiilor sectoriale, Anexa 1; 
ü Prevederile art. 23 alin. (2) lit. ”f” din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, actualizată; 
  
În temeiul art. 129 alin (1), art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit "a" 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

 Art.1. Se aproba Programul anual de achiziții publice al comunei 
Blăjani, județul Buzău pentru anul 2022, prevăzut în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Ordonatorul de credite împreună cu Compartimentul  buget, 
finanțe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
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comunei Blăjani vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică și se 

comunică Primarului comunei Blăjani și Instituției Prefectului Buzău  în 
condițiile și termenele prevăzute de lege prin grija secretarului general al 
U.A.T. 
      
 

 
           

             

BLĂJANI 
Nr. 35/ 26.11.2021                                             INIȚIATOR: PRIMAR 

 ISPAS GHEORGHE                 
                   

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                         MIHAIU MIRELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










