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HOTĂRÂRE

privind reactualizarea planului anual al achizițiilor publice de la nivelul Primăriei
orașului Recaș pe anul 2017, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al
orașului Recaș nr. 237 / 20.12.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Local 

al orașului Recaș nr. 28 / 31.01.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al 
orașului Recaș nr. 109 / 31.03.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local 

al orașului Recaș nr. 153 / 10.05.2017

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului  Recaș cu  privire  la necesitatea

reactualizării  planului anual al achizițiilor publice de la nivelul Primăriei orașului
Recaș pe anul 2017, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al orașului
Recaș nr. 237 / 20.12.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului
Recaș nr. 28 / 31.01.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr.
109 / 31.03.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 153 /
10.05.2017;

 referatul  cu  nr.  11.635 /  25.07.2017 întocmit  de  inspectorul  urbanism din  cadrul
Primăriei orașului Recaș;

 prevederile  Legii  nr.  98/2016,  privind  achizițiile  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile art. 12 alin.  (1) – (5) din H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție  publică  /  acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016,  privind  achizițiile
publice;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
 prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,

cu modificările ulterioare;
 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  Recaş,  prin  care  se

acordă aviz favorabil; 
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 11, art.

126  și  art.  45  din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE

Art.    1. – Se aprobă reactualizarea  planului  anual  al  achizițiilor  publice de la  nivelul
Primăriei orașului Recaș pe anul 2017, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al
orașului  Recaș  nr.  237  /  20.12.2016,  modificat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al
orașului Recaș nr. 28 / 31.01.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr.
109  /  31.03.2017  și  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  153  /



10.05.2017, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din
aceasta.

Art. 2. – Se împuternicesc Primarul oraşului Recaş şi serviciile de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Recaş în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului urbanism din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media locală.

                     Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                              Consilier                                                    Secretar oraș
                           __________                                   Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.07.2017
Nr. ____
Adoptată cu ____ voturi “----”
Nr. de consilieri prezenți: ____
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind reactualizarea planului anual al achizițiilor publice de la nivelul Primăriei
orașului Recaș pe anul 2017, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al 
orașului Recaș nr. 237 / 20.12.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Local 

al orașului Recaș nr. 28 / 31.01.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al 
orașului Recaș nr. 109 / 31.03.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local 

al orașului Recaș nr. 153 / 10.05.2017

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 referatul cu nr. 11.635 / 25.07.2017 întocmit de inspectorul urbanism din cadrul Primăriei

orașului Recaș cu privire la reactualizarea  planului anual al achizițiilor publice de la
nivelul Primăriei orașului Recaș pe anul 2017, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului
Local al orașului Recaș nr. 237 / 20.12.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Local
al  orașului  Recaș  nr.  28  /  31.01.2017,  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  orașului
Recaș nr. 109 / 31.03.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 153
/ 10.05.2017;

 prevederile  Legii  nr.  98/2016,  privind  achizițiile  publice,  cu modificările  și  completările
ulterioare;

 prevederile  art.  12 alin.   (1)  –  (5)  din  H.G. nr.  395/2016,  pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
 prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu

modificările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă

aviz _______; 
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 11, art. 126 și

art.  45  din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE

Art.   1. – Se aprobă reactualizarea planului anual al achizițiilor publice de la nivelul Primăriei
orașului Recaș pe anul 2017, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș
nr.  237 / 20.12.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului  Local al  orașului  Recaș nr.  28 /
31.01.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 109 / 31.03.2017 și prin
Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 153 / 10.05.2017, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.



Art. 2. – Se împuternicesc Primarul oraşului  Recaş şi  serviciile de specialitate din cadrul
Primăriei oraşului Recaş în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului urbanism din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media locală.

               Președinte de ședință                                Contrasemnează
                                 Secretar Oraş

                                                                              Jr. Cătălina MOLDOVAN 



R  O  M  Â  N  I  A
J U D E Ţ U L   T I M I Ş

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ
____________________________________________________________

Recaş, Calea Timişoarei nr. 86; Telefon : 0356/177 278, Fax 0356/177 279
                        E-mail: primariarecas@yahoo.com; Web: www.primariarecas.ro

Nr. 11635 / 25.07.2017

APROBAT,
         Primar

Ing. Pavel Teodor

REFERAT DE SPECIALITATE

privind reactualizarea Planului anual al achiziţii publice pe anul 2017

Având  în  vedere  prevederile  art.  12  alin.  1-5  din  HG  nr.  395/2016   pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea
contractului  de  achizitie  publica/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016  privind
achizitiile  publice  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  precum şi  Hotărârea  de
Consiliu Local nr. 237 din 20.12.2017 prin care a fost aprobat Planul anual al achiziţiilor
publice pe anul 2017,  supun spre aprobarea Consiliului  Local al  Oraşului Recaş
reactualizarea planul anual al achiziţilor publice pe anul 2017, conform anexei.

Menţionez că Planul anual al achiziţiilor publice a mai fost actualizat prin:
 HCL nr. 28 din 31.01.2017;
 HCL nr. 109 din 31.03.2017;
 HCL nr. 153 din 10.05.2017.

Întocmit,
Insp. Hălmăgean Cristina

http://www.primariarecas.ro/
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