
 
R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

 
HOTARARE 

privind  
actualizarea Programului de achiziții publice  

al comunei Rușețu pentru anul 2019   
 
 Consiliul local al comunei Rușețu, județul Buzău, 

Având în vedere: 
 
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările  şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările  şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.36/2018 privind aprobarea  Strategiei 
de achiziții publice a Comunei Rușețu, județul Buzău pentru anul 2019; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.7 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea 
Bugetului local al comunei Rușețu pe anul 2019; 

- expunerea de motive a primarului comunei Ruşeţu, înregistrată la nr.2300/14.05.2019; 
 - raportul Compartimentului de achiziţii publice, înregistrat la nr.2391/18.05.2019; 
 - rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ruşeţu,  
 
 În temeiul art.36 alin (9), art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.-  Se aprobă actualizarea Programului de achiziții publice al comunei Rușețu pentru 

anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2.-  Primarul comunei Ruşeţu va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3.- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 

instituţiilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică.  
X 
 

          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 20 mai 2019, 
cu respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul 
total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                CONTRASEMNEAZĂ : 
            Dumitru Vișan                 SECRETAR,                               

                                                                                                     Gabriel Dinu 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 20 mai 2019 
Nr.13 
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