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HOTĂRÂREA 

nr. 10  din 31 ianuarie 2017 
 
 

privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2017. 
 
 

Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 

Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 7  din  18 
ianuarie  2017, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.258 /20.01.2017, în 
calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.45 alin. (6) din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar contabil şi resurse umane, înregistrat sub nr. 
259/20.01.2017;  
Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;  
Având în vedere prevederile:  
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,; 
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru; 
Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale; 
În temeiul art. 36 alin.(4), lit.b, coroborat cu cele ale art.63 alin.(4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă programul achiziţiilor publice pe anul 2017, conform ANEXEI care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Autoritatea contractantă comuna Rîciu, cu acordul primarului comunei, are dreptul de a opera 
modificări sau completări ulterioare în Programul stabilit potrivit art.1.  
Art.2. În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul menţionat la art. 1 se 
autorizează primarul comunei pentru a întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile 



îndrituite, în scopul implementării obiectivelor stabilite prin prezentul program, precum şi în a emite 
orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale Consiliului local. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 

 Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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