
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2013 şi al  

Programului anual al cumpărărilor directe pe anul 2013 al Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile art. 4, alin.1-9 din H.G. nr. 925/2006- pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 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;  

Având în vedere prevederile art.20, alin.1  lit.j si art.25 lit.d, e, f  ,g din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum si art.9 lit.a, b ,c,  d ,  art.29 alin.5-6, art.38 si art.39 ali. 1-2 din Legea nr.  
500/2002 privind finanţele publice, ; 

Luand act de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 

al Birourilor Investiţii şi Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ ambele înregistrate 
sub nr. 4388 din 20.03.2013; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.b, art. 45 alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă Programul anual al achiziţiilor  publice pe anul 2013 al Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Programul anual al cumpărărilor directe pe anul 2013 al Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3  Se aproba Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2013 al Centrelor Scolare 
conform anexei nr 3, parte intergranta a prezentei hotarari 

Art. 4. Birourile Investiţii şi Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr. 63 
din 27.03.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: C^mpeanu Gafton Mihai 
 

                         Contrasemneaz\,  
                                         Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
               Total consilieri locali     19 
                Prezenti                         18 
                Pentru                            18 
                Împotrivă                       ___ 
                Abtineri                         ___ 

 



 


