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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

pentru: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind 
aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual 
al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 

Având în vedere: 
&, l ~i :i ;t-- -:: r d' Â ~- 1 O 2022 " . d o· . I ... - re1eratu nr. x:: •.. :;-........ m ....... :. . mtocm1t e 1recţ1a nvestlţu, 

Proiecte şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică; 
- avizul Direcţiei Juridice nr.JJ.f.f!J. ... din ,-7._q,../q:d.f.·-l:? ...... ; 
- prevederile art. 3 alin. (2), art. 11, 12 şi 14 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ 
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 O alin. (1) Iit. f) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 134 din 26.08.2021; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) Iit. b) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art. I. - Anexa la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Teleonnan nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de 
achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează la 
Capitolul I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
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