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HOTĂRÂREA  Nr.  81  / 23.12.2020  
 

Privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice în comuna Cicârlău, Judetul 
Maramures  pentru anul 2021   

 
 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, întrunit în sedinta ordinară în data de 23 decembrie  

2020,  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile : 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

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

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare; 

f)  Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru 

elaborarea  actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
Luând act de  :  

         -  proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Cicârlău privind aprobarea 
Programului anual al achizițiilor publice în comuna Cicârlău pentru anul 2021, referatul de 
aprobare al primarului nr. 6721/2020  , referatul compartimentului de specialitate nr.6723/2020  
si raportul compartimentului  de resort nr.6722 /2020,  avizul comisiilor pe domeniu din cadrul 
consiliului local; 

         În temeiul : 
        -   Legii nr. 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  
        -  art. 11, art. 12, art.13, art.14 si art. 15  din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările ulterioare 

        - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) ,  art. 196 alin 1, lit a, art. 198  din OG nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare ; 

 
HOTĂRĂSTE 
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Art. 1 Se aprobă    Programul  anual al achizițiilor publice în comuna Cicârlău, judetul 
Maramures  pentru anul 2021, conform Anexei 1   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Cicârlău, Compartimentul contabil şi Compartimentul achizitiilor pubice  si managementul  
proiectelor  din cadrul aparatului de specialitate al primarului . 

    
          Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică: 
 

- Institutiei Prefectului  judetului Maramures, în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate 

- Primarului comunei Cicârlău 

- Compartimentelor  contabil și Compartimentului  achizitiilor publice  si managementul 

proiectelor 

- Locuitorilor comunei Cicârlău prin afișare și postare pe pagina web a institutiei  

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                      CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                             AL   COMUNEI   CICÂRLĂU 

                Gheorghe Cădar                                                             Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 23  decembrie  2020, 
cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru    12 
Voturi împotrivă  

 
 


