
         

 

 

CONSILIUL LOCAL AL
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România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal
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primaria.ceica@cjbihor.ro
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COD PO

privind aprobarea  Programul anual al achizi

 Consiliul Local al comunei Ceica
28.03.2022   
            Având în vedere: 
            -Proiectul de hotarare Nr.
publice pentru anul 2022, comuna C
           - Referatul de aprobare nr.
Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 202
           -Raportul de Specialitate nr.
Programului anual al achizițiilor
Raportul comisiilor de  specialitate reunite din cadrul Consiliului local 
         - În baza Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind
ale Programului anual al achiziţ
          -În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d),  lit a), alin.(4) lit.e), alin.(14) 
lit.c) și lit.e) din  OUG 57/2019 privind Codul admnistrativ,

                     Consiliul local al comunei Ceica,
 

. 
         Art.1. Se aprobă Programul
prezenta hotărâre care face parte integrant
        Art.2. În vederea materializ
întreprinde demersurile necesare, pentru a duce la îndeplinire
compartimentelelor responsabile
de la art.1 . 
         Art.3. Prezenta hotărâre se 
          -, Instituției Prefectului – 
          -primarul comunei Ceica 
          -monitorul official local 
          -dosar 
 
                                                                                  
               PREȘEDINTE DE ȘEDIN
                          Demian Ioan                          
 
 
 

      Nr.23 din 28  martie  2022.                                                              
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H O T Ă R Â R E  

rivind aprobarea  Programul anual al achizi țiilor publice pentru anul 202
în comuna Ceica, jude țul Bihor 

 
eica, judeţul Bihor  întrunit în ședință ordinară la data de 

Nr.26 din 22.03.2022  privind aprobarea  Programul anual al achizi
, comuna Ceica, județul Bihor; 

nr.48 din 22.03.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
țiilor publice pentru anul 2022; 

aportul de Specialitate nr.59 din 22.03.2022 din care rezultă necesitatea
țiilor publice pentru anul 2022; 

Raportul comisiilor de  specialitate reunite din cadrul Consiliului local Ceica,
ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard 

anual al achiziţiilor publice; 
alin.(1), alin.(2) lit.d),  lit a), alin.(4) lit.e), alin.(14) ș

i lit.e) din  OUG 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificările şi complet
Consiliul local al comunei Ceica,  

HOTARASTE: 

Programul anual de achiziție public pentru anul 202
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

materializării obiectivelor stabilite la art.1 se autorizeaz
necesare, pentru a duce la îndeplinire prezenta

responsabile din aparatul de specialitate a primarului să

se  comunică cu: 
 Județul Bihor,  
 

                                                                                         Contrasemneaz ă 
EDINȚĂ                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                            Dorel Octavian Goldea

din 28  martie  2022.                                                                   Consilieri Total  
                                                                                                             Nr.consilieri prezen
                                                                                           Hotărâre adoptat ă cu:13 vot
                                                                                              

 

 

iilor publice pentru anul 202 2, 

 ordinară la data de  

privind aprobarea  Programul anual al achizițiilor 

râre privind aprobarea  

necesitatea aprobării  

Ceica, 
formularelor standard  

și art. 243 alin. (1) lit.a), 
şi completările ulterioare. 

anul 2022, conform anexei  la 

autorizează primarul comunei în a 
prezenta hotărâre și de a solicita 

să implementeze obiectivele 

ă , 
GENERAL AL COMUNEI  

Dorel Octavian Goldea  

Consilieri Total  – 13  
Nr.consilieri prezen ţi -  13 

 cu:13 vot uri pentru 


