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DISPOZIŢIE
privind aprobarea si a Programul anual al achizitiilor publice , 

comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița pentru  anul 2023

Primarul comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere prevederile:

-art.2 si art.7   din Legea  98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile  ulterioare 
-  Ordinul  ANAP  nr.281/2016  privind  stabilirea  formularelor  standard  ale  Programului  anual  al  achiziţiilor
publice;
-art.11 alin (2),(3) si   (6) ,art.12,  art,13, art.14 alin (2)   din HOTĂRÂREA nr. 395 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
-punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile  de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie 
de atribuire  a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune  de lucrări 
şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea  şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor
- art.23 . alin (2) lit f) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare

În temeiul art.196 alin (1) lit.b) din OUG  57/2019  privind Codul administrativ
        

DISPUNE:

Art.1. Se aproba  Programul anual  al  achizitiilor  publice pentru anul 2023, al  comunei  Gheorghe
Lazar, judetul Ialomita , conform anexei  parte integranta la prezenta dispozitie. 

Art. 2.  Primarul , inspectorul cu atributii Compartiment achizitii publice si  contabilul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului , vor duce la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii . 

Art.  3.  Prezenta dispoziţie  se  comunică  prin intermediul  secretarului  comunei  în  termenul  prevăzut  de lege,
Institutiei prefectului judetului Ialomita in vederea exercitarii controlului asupra legalitatii  si va asigura aducerea la
cunoștință publică.

                   PRIMAR,      Contrasemneaza  pentru legalitate,
ZAHARIA ELENA GABRIELA p.Secretar  general,

                               Inspector Ungureanu Ion
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