
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 70/2019
Privind modificarea Anexei nr 3 la Programul anual al achiziţiilor publice

pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 16.12.2019,
Având  în  vedere  raportul  de  avizare  a  compartimentului  de  contabilitate  şi  avizul

secretarului general al comunei Valea Crişului,
În baza şi în executarea:

- Art 11, art 12 şi art 13 din H.G. nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată.

- Ordinului  A.N.A.P.  nr  281/2016  privind  stabilirea  formularelor  standard  ale
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 63/2019  privind aprobarea
actualizării  indicatorilor  economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  ”Reţea  de  canalizare
menajeră în comuna Valea Crişului, sat Valea Crişului, judeţul Covasna”

Având  în  vedere  Contractul  de  finanţare  nr C0720AM00021671500429/18.05.2017
pentru  acordarea  de  sprijin  nerambursabil  în  condiţiile  Programului  Naţional  pentru
Dezvoltare  Rurală   aferent  proiectului  ”Reţea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea
Crişului,  sat  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna”,  încheiat  cu  Agenţia  pentru  Finanţarea
Investiţiilor Rurale – România

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”d” şi art 196 alin (1) lit ”a” din
O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă modificarea Anexei nr 3  pentru Proiectul  ”Reţea de canalizare
menajeră  în  comuna  Valea  Crişului,  sat  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna” la
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019,  conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează responsabilul de
achiziţii publice şi primarul comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.

Valea Crişului, la 16.12.2019

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            Secretar general al comunei
                 VANCEA LAJOS                                                  PANAITE ANA-DIANA


