
JUDETUL VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE  SUS 
CONSILIUL  LOCAL 

H O T A R A R E  nr. 9/2014 
privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2014 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin.(1) şi art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3 si 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
d) art. 21, art. 24  şi art. 28  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 3 alin. (1) lit. a) şi pe cele ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

f) art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b) raportate la cele ale alin. (4)lit. d) şi lit. e) şi cele ale alin. (6) lit. 
a) punctele 11, 13 şi 14, combinate cu cele ale art. 121-127  şi art.115 alin.(3) şi alin.(5) – alin. (7) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, (r) cu modificările şi completările ulterioare,   

luând act de: 
a) expunere de  motive a primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de iniţiator, 

calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei; 

c) raportul Comisiei de specialitate  de programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul consiliului local al comunei Muntenii de 
Sus;                

în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII DE SUS 
HOTARASTE: 

Art. 1. - Se aproba Programul achiziţiilor publice pentru anul 2014, al autorităţii contractante 
Comuna Muntenii de Sus, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Autoritatea contractantă COMUNA MUNTENII DE SUS, prin hotărârea consiliului 
local, cu avizul compartimentului contabilitate  şi al primarului, are dreptul de a opera modificări sau 
completări ulterioare în Programul stabilit potrivit art.1, în funcţie de fondurile aprobate in bugetul 
local şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri. 

Art. 3. -  În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul menţionat la art. 
1 se autorizează primarul comunei în a întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile 
îndrituite, în scopul implementării obiectivelor stabilite prin prezentul program, precum şi în a 
emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale Consiliului local. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus,  Prefectului judeţului 
Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei si Consiliului Local Muntenii 
de Sus, judetul Vaslui.     Muntenii  de Sus, 17  ianuarie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA            Contrasemneaza:
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