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COMUNA OTESANI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 3o 
C u  privire la: M odificarea si completarea P rogramului anual al acltizitiilor 

publice al comunei Otesani pentru anul 2021. 

Consiliul Local al Comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta, ordinara, publica, in 
data de 31 august 2021,la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in 
functie ai Consiliului local Otesani; 

Vazand ca prin votul majoritati i a fost ales presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni domnul 
consilier Obada Dumitru, ales in sedinta ordinara de consiliu din data de 31 august 2021; 

Luand in dezbatere: 
- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.3../25 din 05 august 2021 si proiectul de hotarare initiat 

de domnul Oprisor Mircea, primarul comunei Otesani, judetul Va/cea, cu privire la modţficarea si 
completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Otesani pentru anul 202 I; 

- Raportul compartimentului de specialitate,inregistrat sub nr.3../26 din 05 august 2021; 
- Avizul Comisiei Administratie Publica-Juridica, inregistrat la nr. 3 765 din 26 august 2021 si 

avizul Comisiei Buget-Finante, inregistrat la nr.3766 din 26 august 2021, prin care se propune 
admiterea proiectului de hotarare in forma si continutul iniliat de domnul Oprisor Mircea, primarul 
comunei Otesani, jude tul Valcea; 

Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat la nr.3767 
din 26 august 2021, intocmit de secretarul general al comunei Otesani; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor 
normative conform art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala; 

In conformitate cu prevederile art.l i. alin.(2)., alin.(3)., alin.(6). , art.12-13 din H.G. nr. 
39512016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 9812016,cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile art.l. din OAP nr. 28112016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale, prevederile 
Legii nr. 9812016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile 
art.129. alin.(2). lit.(b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Jn temeiul art.139. alin.(/ ). si art.196. alin.(/ ). lit.(a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de l I 

voturi "pentru", O voturi" împotriva", O voturi " abtineri" din totalul de 11 voturi exprimate, adopta 
urmatoarea 

HO T AR AR E  

Art.I.- Se aproba modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice al 
comunei Otesani pentru anul 2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.-Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari 
prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

Art.3.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Oprisor Mircea, 
primarul comunei Otesani, Compartimentelor de contabilitate si achizitii publice din cadrul Primariei 
comunei Otesani, judelui Va/cea si Jnstitutiei Prefectului Judetului Va/cea in vederea exercitarii 
controlului de legalitate. 
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CON TRASEM NEAZA PEN TRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BON DOC ELENA EL/ODORA . 


