
 
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CHIOJDU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice al 

comunei Chiojdu pe anul 2020 
 

Consiliul local al comunei Chiojdu,judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

        -referatul de aprobare al viceprimarului comunei Chiojdu, 
înregistrat la nr. 3713/28.08.2020; 
        -raportul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite 
și taxe locale achiziții publice,  înregistrat la nr. 3714/28.08.2020; 
     -avizul comisiei de specialitate a Consililui Local Chiojdu, 
înregistrat la nr. 3716/28.08.2020; 
     -Hotărârea Consiliului Local Chiojdu nr. 14/2020 privind 
aprobarea Strategiei de achiziții publice a comunei Chiojdu în anul 2020; 
          -prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
         -prevederile art.11 alin (2),(3) si (6),art.12,art.13 din HG 
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor  referitoare la atribuirea contractelor de achiziție 
publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
         -prevederile Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea 
formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi 
Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

  În temeiul art. 129 alin 1) , alin. 2) lit. (b) si alin. 4), lit. (e) art 139 
alin.1) si art.  196 alin 1) lit (a) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 
Local Chiojdu nr. 27 din 31.07.2020 privind completarea  Programului 
anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2020, după cum 
urmează: 



Ø La poziția nr. 8 articolul bugetar Servicii de implementare a 
sistemului de control intern managerial: 
-  coloana 6 preț unitar fără TVA estimat va avea următorul cuprins 

„13.000”;  
- coloana 7 valoarea estimată fără TVA va avea următorul cuprins 

„13.000”. 
Art. 2- Hotărârea Consiliului Local Chiojdu nr. 14/2020 privind 

aprobarea Strategiei de achiziții publice a comunei Chiojdu în anul 2020, 
completată prin Hotărârea Consiliului Local Chiojdu nr. 27/31.07.2020, 
se modifică în mod corespunzator.  
 

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
       PRESEDINTE DE SEDINTA, 
             Popa Constantin 
 
 
                                              CONTRASEMNEAZA, 
                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                           Gherghiceanu Daniela 
     
 
 
 
 
 

 
 

Nr. 30 
CHIOJDU, 31.08.2020 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Chiojdu în 

ședința din data de 31.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   
cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abtineri   si 0 voturi împotrivă, din numărul total 
de 13 consilieri in funcție si 13 consilieri prezenți la ședință. 
 


