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PREȘEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIA NR. 927 /2021 
privind rectificarea Dispoziției nr. 1374/2020  

privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică și al Programului anual al 
achizițiilor publice pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita 

 
 

Președintele Consiliului Județean Harghita; 
Văzând Referatul de aprobare nr. 57814/26.08.2021 al Serviciului achiziţii publice, 

Compartimentul achiziții publice; 
În baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, și Hotărârii Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza Legii nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 23 aliniatul (2), litera f) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale 
art. 71 aliniatul (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

În temeiul art. 191 alineatul (1) lit. f) şi art. 196 alineatul (1)  lit. b) OUG. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;                                               

 
DISPUNE: 

 
Art. I Se aprobă rectificarea Dispoziției nr. 1374/2000 privind aprobarea Strategiei 

anuale de achiziţie publică și al Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021 al 
Consiliului Județean Harghita, prin eliminarea din preambul a referirii la „art. 59 aliniatul 
(1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare”. 

 
Art. II Toate celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1374/2000 privind aprobarea 

Strategiei anuale de achiziţie publică și al Programului anual al achizițiilor publice pe anul 
2021 al Consiliului Județean Harghita rămân neschimbate. 

 
Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 

compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, sub coordonarea preşedintelui 
şi a vicepreşedinţilor de resort ai Consiliului Judeţean Harghita. 



 
 
 
 

 
Prezenta dispoziție a fost inițiată de către Serviciului Achiziții Publice. 

 
 
 
 
 
 

Groza Noémi 
Șef serviciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcția juridică și administrație publică  

Pt. Director executiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Art. IV Prezenta dispoziție se comunică tuturor compartimentelor din cadrul 
Consiliului Judeţean Harghita, președintelui Consiliului Județean Harghita, 
vicepreședinților Barti Tihamér și Bíró Barna Botond, precum și Instituției Prefectului 
Județului Harghita. 

 
Miercurea Ciuc, 30 august 2021 
 

PREŞEDINTE  CONTRASEMNEAZĂ 
Borboly Csaba  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 

   
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA 
Serviciul achiziții publice 
Compartimentul achiziții publice 
Nr.57814/ 26.08.2021 

                                                                                                        Vizat 
                        Groza Noémi                           
                                                                                                                   șef serviciu 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind rectificarea Dispoziției nr. 1374/2020  
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică și al Programului anual al 

achizițiilor publice pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita 
 
 
 
 
Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Harghita Nr. 

11007/15.07.2021, înregistrat la Consiliul Județean Harghita sub nr. 53536/15.07.2021, cu 
privire la constatările referitoare la Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Harghita 
nr. 1374/2020, prin prezenta propunem rectificarea Dispoziției nr. 1374/2020 privind 
aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică și al Programului anual al achizițiilor publice 
pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita, prin eliminarea din preambulul dispoziției în 
cauză, a referirii la „art. 59 aliniatul (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.” 

Menționăm faptul că includerea referirii la art. 59, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 se 
datorează unei erori materiale. 

 
 
 

Miercurea Ciuc, 26.08.2021 

 

 

               Întocmit, 
              Sabău Elena Andrea  

                      consilier achiziții publice 

 


