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CONSILIUL LOCAL BECENI 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beceni  pentru 

anul 2021 si a programului de achiziţii publice pentru anul 2021 
 

Consiliul local Beceni;  

Având în vedere:  
- referatul de aprobare al  domnului primar,  raportul comisiei de specialitate a 

Consiliului local Beceni şi  compartimentului de resort; 
- cap. I, sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art. 11 alin. (2), (3) si 
(6), art. 12 si art. 13 din Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile H.C.L. Beceni privind  aprobarea bugetului local al comunei Beceni  pe 

anul 2021,  a listei de investiţii pe anul 2021 și a utilizării  în anul 2021 a 

excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2020 și din 

anii anteriori; 
-cap. I, sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art. 11 alin. (2), (3) si 
(6), art. 12 si art. 13 din Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

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

 
În temeiul art. 196 alin  (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă Strategia anuala a achiziţiilor publice a Comunei Beceni, județul 
Buzău pentru anul 2021 şi programul achiziţiilor publice pe anul 2021, ca parte 
integranta a strategiei, prevăzute în  Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  
Art.2.Secretarul general al comunei  va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
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