ANUNT

In

temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si
completarile ulterioare, Primarul com. Zarnesti, supune dezbaterii
publice urmatoarele proiecte de hotarare:
1 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de
achizitii publice a com. Zarnesti, jud. Buzau pentru anul 2018
Propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ
supus dezbaterii pot fi transmise in scris pana la 15.03.2019, pe
adresa Primariei la nr. fax. 0238/585175
07.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare
Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a com. Zarnesti, jud.
Buzau pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
-

expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr. ;

-

raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.

Zarnesti inreg. sub nr.;
-

prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

-

prevederile art. 11 alin(2),(3) si (6), art 12 si ale art. 13 din H.G.R. nr.395/2016

pentru

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de achizitie publica acord-cadru din Legea nr. 98/2016, privind
achizitiile publice;
-

prevederile Ordinului A.N.A.P. nr.281/2016, cu modificarile si completarile

In temeiul art 35 alin(1), art.45(1), art 81alin(2) lit.a) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:

Art.1.(1) Se aproba Strategie anuala de achizitii publice a com. Zarnesti, pentru
anul 2019, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Se aproba Planul anul al achizitiilor publice pentru anul 2019, conform Anexei 2,
care face parte integranta din prezenta.

Art.2. Primarul com. Zarnesti prin Compartimentul de specialitate, va aduce la
indeplinire prevederile prezentri hotarari.
Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite
autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
Initiator,
Primar,
Lazar Alexandru
Avizat,
Secretar,
Baltateanu Argentina

ANUNT

In

temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si
completarile ulterioare, Primarul com. Zarnesti, supune dezbaterii
publice urmatoarele proiecte de hotarare:
1

Proiect de hotarare privind

aprobare Organigrama, Stat de

functii pentru anul 2019-aparatul propriu si servicii din subordinea
C.L
Propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ
supus dezbaterii pot fi transmise in scris pana la 15.03.2019, pe
adresa Primariei la nr. fax. 0238/585175
07.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare
Privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii al aparatului de specialitate al
primarului si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr.
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul de specialitate al
primarului com. Zarnesti, jud. Buzau inreg. sub nr. ;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
- H.C.L. nr.
privind aprobarea bugetului Local pentru anul 2019;
- adresa emisa de Institutia Prefectului judetului Buzau privind comunicarea
numarului maxim de posturi aferent anului 2017;
- prevederile Legii 53/2003- Codul muncii, republicat, modificat si completat, ca si
OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- Legea153/2017 cadru a salarizarii cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea legii serviciilor
comunitare de utilitatii publice nr. 51/2006;
- prevederile art. 73 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul art 36 alin(2),lit.”a”, alin(3), lit.”b”, art 45 alin(1), coroborat cu prev. art.
115 alin (1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE:

Art.1.(1)Se aproba Organigrama si Statul de Functii al aparatului de specialitate al
primarului, si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Zarnesti, jud.
Buzau, conform Anexelor nr.1 si nr. 2, care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.4.Prezenta hotarare, se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica
Primarului com. Zarnesti, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire, se comunica
Institutiei prefectului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Initiator,
Primar,
Lazar Alexandru

Avizat,
Secretar,
Baltateanu Argentina

