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        ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr. 202 /23.12.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind modificarea și actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al UAT oraș Ocna Mureș 

pentru anul 2021, finanțate din bugetul local 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, 

la data de 23.12.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 714/17.12.2021, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr.21444/23.12.2021 al Biroului achiziţii publice privind necesitatea 

completării și actualizării Programul anual al Achiziţiilor Publice, finanțate din bugetul local 

pentru anul 2021; 

 raportul de specialitate comun _________ nr.______/_________ al_____________________;  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş;  

 Hotărârea nr. 49/20.04.2021 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea 

Programului Anual al Achiziţiilor Publice al UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate 

din bugetul local; 

-  Hotărârea nr.111/29.07.2021 și Hotărârea nr. 136/22.09.2021 a Consiliului local al orașului 

Ocna Mureș privind completarea și modificarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al 

UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate din bugetul local; 

 prevederile art. 12, art.13 şi art.15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016; 

 prevederile Ordinului preşedintelui ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor 

standard ale Programului Anual al achiziţiilor publice;  

 revederile Legii nr. 273/2006, Legea finanţelor publice locale, actualizată; 

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; 

 Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr.49/20.04.2021și Hotărârea nr.65/05.05.2021; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. a) şi art. 

196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art. 1. Se modifică și se completează Programul anual al achiziţiilor publice, finanțate din bugetul 

local pentru anul 2021, aprobat prin Anexa nr.1 la Hotărârea nr.49/20.04.2021, modificată și 

completată prin anexa nr.1 a Hotărârii nr.166/28.10.2021 a Cosiliului local al orașului Ocna Mureș, 

astfel:  

        1 - se adaugă poz. 6 cu denumirea ”Furnizare de produse și echipamente necesare dotării Bazei 

de tratament și agrement, inclusiv montarea acestora și instruirea personalului Achizitorului în  
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vederea utilizării lor”, cu o valoare de 3.952.180,05 lei fără TVA  (Anexa 1 la prezentul proiect de 

hotărâre); 

 

     Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

       

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

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Biroul achiziţii publice. 
 

 

Ocna Mureş,  23.12.2021 

 

 

 

 
   INIŢIATOR,  PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, AVIZAT, SECRETAR GENERAL  

                SILVIU VINŢELER     SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 

 

 
 

 

 

                                           

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 lit. a 

şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 lit. 

b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de specialitate 

_____________________________________________ 

 alte avize necesare ___________________________________________________________ 
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