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DISPOZIIIA
Pentru completarea anexei la Dispoziţia 75/2021 privind aprobarea

Programului de achiziţiiPublice pentru anul 2021 al comunei Peştera judetul Constanţa

NICOLETAVRABIE,primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa;
Având în vedere:

- referatul nr.4925/12.07.2021 întocmit de către Compartimentul de Achiziţii Publice în care solicită „ '

suplimentarea cu sume a doua poziţii şi completarea cu o pozitie a Planului Anual de Achiziţii Publice pe
anul 2021 al comunei Peştera, judeţul Constanţa ;

- dispoziţiile H.C.L. nr.29 /22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2021 al comunei Peştera, judeţul Constanţa , cu modificarile şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.9 alin. (1) , art.12 alin. (1) si alin, (4) si a art.13 din HG 395/2016 cu modificările şi
completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii 98/2016 pivind achizitiile
publice;

- dispozitiile art. 155 alin.(1) lit„c„ alin .( 4) lit „a„ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

— prevederile art.243 alin (1) lit. „a„ din OUG 57/2019 privind Codul Administativ cu modificarile si"
completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1 ) lit. b” si art.197 alin.( 1) lit„a„ din O.U.G. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:
Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Programului de Achizitii publice pentru anul 2021 al

comunei Pestera, jud. Constanta , conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie .

Art. 2 . Primarul comunei Pestera va asigura, cu sprijinul aparatului de specialitate şi respectarea actelor
normative în materie, aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii.

Art.?» . Secretarul genaral al comunei va transmite prezenta dispozitie in termenul prevazut de lege
Institutuiei Prefectului judetul Constanta, Compartimentelor de specialitate Achizitii Publice si Buget,
Finante, Contabilitate .

P R IMA R, Pestera, 12.07.2021
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