ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 15
privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 la comuna Șoldanu,
județul Călărași
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 25.02.2020
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 963 din 19.02.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 la comuna
Șoldanu, județul Călărași;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1096 din 25.02.2020, referitor la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 la comuna Șoldanu,
județul Călărași;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 1117 din
25.02.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 1126 din
25.02.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat
sub nr. 1135 din 25.02.2020;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.10/31.01.2020 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2020 al comunei Șoldanu, județul Călărași;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.58 din 23.12.2019 privind alegerea Preşedintelui
de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020.
În baza:
▪ prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
▪ prevederilor art.12 din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord cadru;
▪ prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), lit.e) lit.f) și lit.g) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
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Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1)
lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă Programul anual de achiziții publice pentru anul 2020 la Comuna Șoldanu, Județul
Călărași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a Programului anual de achiziții publice pentru
anul 2020 la Comuna Șoldanu, Județul Călărași, domnul Primar, Iulian GEAMBAȘU, împreună cu
compartimentele funcționale din aparatul său de specialitate.
Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 15
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 25 februarie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali în funcție, care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr. 15 din 25.02.2020

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2020
CAPITOLUL I – LUCRĂRI

Nr.
crt.

1

OBIECTUL
CONTRACTULUI
Lucrări de proiectare,
asistență tehnică și
execuție pentru
obiectivul:
”CONSTRUIRE
DISPENSAR UMAN ÎN
COMUNA ȘOLDANU,
SAT NEGOEȘTI
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”

CPV

45215100-8 Lucrari de
constructii de
cladiri pentru
servicii
sanitare
(Rev.2)

Valoarea
estimată
RON fără
TVA

600.000,00

Sursa de
finanțare

Procedura de
atribuire

Data estimată
pentru
inițierea
procedurii

Data estimată
pentru
atribuirea
procedurii

Modalitatea de
derulare a
procedurii

Responsabil
contract

Buget local

Procedura
simplificată

Ianuarie 2020

Decembrie
2020

Online

Dănuț-GeorgeMădălin
STANCIU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
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