
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea planului de achiziţii publice al  

Primăriei comunei Năeni pentru anul 2020  
 

Consiliul local Năeni, 
Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Naeni inregistrata la nr. 
565/13.04.2020; 

- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat la nr. 566/13.04.2020; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, 
inregistrat la nr. 567/13.04.2020; 

- prevederile  Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
- prevederile Legii nr. 5/2020 cu privire la bugetul de stat pentru anul 

2020;   
- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), 

art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – 
Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE, 
 

                Art. 1 Se aprobă planul de achiziţii publice al Primăriei comunei 
Năeni pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
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                Art. 2 În termen de cel mult 10 zile de la adoptarea hotărârii, 
prin grija compartimentului de achizitii publice, se va înainta la 
Monitorul Oficial al României – partea a IV-a, anunţul de intenţie al 
Primăriei comunei Năeni pentru efectuarea de achiziţii publice, conform 
programului anual stabilit la art. 1. 
 
                Art. 3 Primarul comunei Năeni va stabili măsurile 
organizatorice şi procedurale de punere în aplicare a prevederilor 
acestei hotărâri şi va delega compartimentul achizitii publice cu 
responsabilităţi în derularea programului de achiziţii publice în anul 
2020. 
 
               Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta 
hotărâre instituţiilor şi autorităţilor interesate. 
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 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 DIACONESCU NECULAI 
 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 

DANIEL MIHĂILĂ 
 
 
 
 

 
Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 

prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 6 voturi pentru, 0 abţineri și 4 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri prezenţi la 

ședinţă. 
 


