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  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 110/2021 
 

privind aprobarea modificării Programului anual de achiziții publice, aprobat prin H.C.L. 
nr. 37/2021 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12989/06.12.2021 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12990/06.12.2021 al primarului comunei 

Ozun, d-na ec. Bordás Enikő; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederilor art. 2 alin. (3) lit. b), art. 12 alin. (5), art. 14 alin. (2) 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 H.G. nr. 
395/2016; 

Având în vedere Ordinul nr. 281/2016 al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 
privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi 
Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

În baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART. 1. – Se aprobă modificarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2021, 
aprobat prin H.C.L. nr. 37/2021 și modificat prin H.C.L nr. 86/2021, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
 Ozun, la 10 decembrie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ   
 RÁDULY ZSOLT-JÓZSEF               SECRETAR GENERAL 
                    BARTALIS FRUZSINA 
 


