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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA  
ORAȘUL OCNA MUREȘ  

CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA  NR. 217 

privind actualizarea  Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018,  
finanțate din bugetul local                       

        

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă  ordinară 
publică  la data de 28.11.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare 
nr.692/22.11.2018, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 
        Având în vedere referatul de necesitate nr.16164 din 08.11.2018 și nota internă nr 
16941 din 21.11.2018 ale Compartimentului agricol, cadastru agricol,  nota de 
fundamentare nr.17165/26.11.2018 si raportul de specialitate favorabil  nr. 
17280/27.11.2018, înaintate de către Biroul achiziţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Ocna Mureș din care rezultă necesitatea actualizarii 
Programului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2018,  rapoartele favorabile ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local Ocna Mureș, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, actualizată, art. 12, 13 și 15 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.98/2016 aprobate prin HGR nr. 395/2016 din 02 iunie 2016, actualizată, Ordinul 
nr. 281/2016- privind stabilirea formularelor standard ale Programului Anual al achizițiilor 
publice,       
      În temeiul art.36 alin (4), lit.a), alin( 6)  lit.a)  p-ctul 18, 19, art.45 și art. 115 alin. 
(1) lit.b) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art. 1. Se actualizează  Programul Anual al  Achizițiilor  Publice pentru anul 2018,  

finanţate din Bugetul local, conform anexei,  care face parte integrantă din  prezenta.  

 
       Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  
a contenciosului administrativ, actualizată.       
          

      Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se împuterniceşte 
domnul Vinţeler Silviu - primarul oraşului Ocna Mureş.  
 

             Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul  achiziţii publice  ; 
       - Direcţia Economică;          

Ocna Mureş  28.11.2018 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          SECRETAR ORAȘ, 
   CSABA OROSZHEGYI                                                                NICUȘOR PANDOR  
 
 
Tehnored:T.O.M, .Ex:5, anexe:1.  Consilieri in functie:17; prezenti:16; voturi ,,pentru”(%): 15 (88,23%); voturi ,,contra”: 0; 
abţineri:1.  


