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R O M Â N I A               
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA C Î R Ţ A 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 16/2015 
cu privire la aprobarea Planului anual al achiziţiilor publice 

 
               Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 30 aprilie 2015. 
               Având în vedere planul achiziţiilor publice, înaintat de primarul comunei 
Cîrţa, d-l Gabor Tibor; 
               Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de Compartimentul de 
achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin d-na 
Szentes Zsofia. 
               Luând în considerarea Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru 
activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi disciplină al 
Consiliului local al comunei Cîrţa; 
               În baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
               În temeiul art.3 alin (1) lit”b”, art.4 alin (5), (6) şi (7) din H.G. nr. 
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
               Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2015 privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2015, atât la venituri cât şi la cheltuieli; 
               În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare;  
               În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(1) şi (9), art.45 şi art.115alin.(1) lit.b 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

               Art. 1. Se aprobă Planul anual al achiziţiilor publice pe anul 2015, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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                Art. 2. Primarul comunei Cîrţa, domnul Gabor Tibor și compartimentul 
de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Cîrța vor 
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
 
               Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cîrţa, 
compartimentului de achiziţii publice, precum şi Instituţiei Prefectului al Judeţului 
Harghita.  

                                                                   Comuna Cîrţa, la 30 aprilie 2015   
                         
 
               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                     Contrasemnează:       
                        Dr. Antal Lilla                                     Secretar al comunei, 
                                                                                         Karda Melania 
 
                                                                                    

 
 


