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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 82/2020 

privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020  

la nivelul UAT comuna Dănești, județul Harghita  

 
Primarul comunei Dăneşti, judeţul Harghita; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 697 /2020 al compartimentului de 

achiziții publice prin care se propune aprobarea completării programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2020 din UAT comuna Dănești, județul Harghita; 

Respectând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate  cu prevederile din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 12, alin.(3), lit.b), art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 

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, coroborat cu normele cuprinse în Ordinul nr. 281 din 22 iunie 2016 

privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi 

Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Dănești 

nr.12/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2020, precum și 

a Dispoziției primarului nr. 67/2020 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2020 la nivelul UAT comuna Dănești, județul Harghita; 

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.„c”, alin. (5) lit. .„a” din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV,  cu modificările și completările 

ulterioare; 

D I S P U N E: 

 

Art.1. Se aprobă completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 la 

nivelul UAT comuna Dănești, județul Harghita conform Anexei, care face parte integrantă 

din prezenta dispoziție. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează Compartimentul de 

achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Dănești. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Harghita, 

compartimentului de achiziții publice şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare, precum şi 

prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.danfalva.ro.   

        Dăneşti, la 08 aprilie 2020 

 

 PRIMAR,                       Contrasemnează pentru legalitate: 

Bőjte Csongor-Ernő    SECRETAR GENERAL

       Bogács Angyalka-Klára 

 ………………….……………………  ………………….……………… 


