
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTARARE 
 

privind  insușirea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017; 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  de specialitate şi raportul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia; 
Văzând programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 al comunei Bănia și programul achiziţiilor publice 

aferent proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Bănia, reabilitare, modernizare și 
dotare cămin cultural în localitatea Gîrbovăț”, aprobate de primarul comunei Bănia. 

Având în vedere Legea nr. 98/19.05.2016  privind achiziţiile publice. 
În temeiul prevederilor  art.2 al.(3) și art. 12 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin 
HG nr. 395 din 2 iunie 2016.  

Luând în considerare și prevederile  Ordinului Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281 din 22 iunie 
2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor 
sectoriale;  

In baza prevederilor art. 36 al. (4) lit.,,e”, art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
HOTĂRĂȘTE: 

      
 Art. 1 –Se însușește programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017 al comunei Bănia, conform Anexelor 

nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta.   
Art. 2 – Se însușește programul achiziţiilor publice aferent proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămin 

cultural în localitatea Bănia, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Gîrbovăț” conform Anexelor nr. 
3-4 care fac parte integranta din prezenta.  

Art. 3 – (1) Programul anual achizițiilor publice pe anul 2017 se poate actualiza pe baza necesităţilor transmise 
de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia.  

(2) După aprobarea bugetului propriu, programul anual al achiziţiilor publice autoritatea publică locală se va 
actualiza în funcţie de fondurile aprobate. 

Art. 4 – În cazul în implementării de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-
dezvoltare care au un buget propriu, program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, se va elabora distinct 
pentru fiecare proiect în parte. 

Art. 5 –  Prevederile  art. 2 și art. 3 din prezenta se vor duce la îndeplinire prin grija persoanei însărcinate cu 
ducerea la  îndeplinire a atribuţiilor privind achiziţiile publice desemnate prin dispoziția primarului comunei Bănia.  

Art. 6 –  Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei prefectului judeţului Caraş-
Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei şi site-ul propriu www.primariabania.ro.   

 
BĂNIA la data de 31.01.2017 
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