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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferente proiectului ,, Dealurile Sultanului – 
dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova ” 

  
Având în vedere : 
- prevederile art.13 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 
publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016 
- Contractul de finantare nr. 13341/08.06.2021 ; 
Analizând : 
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus  
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate nr.3671/11.06.2021 întocmit de compartimentul achiziții publice,  
- Avizele  celor trei comisii: 
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

         - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 

        În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. e) și alin.(7)lit.s), art. 139, alin. (3), art.196, 
alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1 Se aprobă Planul de achiziții publice al proiectului ,,Dealurile Sultanului – dezvoltare 
locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova”, conform 
Anexei ce este parte integrantă din prezenta hotărâre .  
Art.2 Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu prin aparatul de 
specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 
Art.3 Hotărârea se poate contesta în termenul și potrivit prevederilor Legii 554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va  comunica prezenta hotărâre către 
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Compartimentul Taxe 
și Impozite Financiar – Contabil, și Compartimentul Achiziții Publice  . 
 
    Președinte de ședință,                                                           Contrasemnez pentru legalitate, 
    Bucur  Irina-Corina                                                                   Secretar General al UAT 
                                                                                                                jr. Goagă Gabriel     
 
 
 
 
 
Nr.35 
Data: 28.06.2021 
 

Nr.consilieri 
în  funcție 

Nr.consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi 
abţinere 

         11 11 11 - - 


