HOTĂRÂREA Nr. 9
din 18.01.2021
privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice și strategia anuală de
achiziții publice aferentă comunei Pojorâta, pentru anul 2021
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava
Având în vedere :
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava,
înregistrată la nr. 251 din 14.01.2021 ;
- Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel - consilier în cadrul
biroului financiar contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar,
urbanism, cadastru, mediu, înregistrat la nr. 252 din 14.01.2021;
- Referatul de necesitate al biroului urbanism, înregistrat la nr. 26/04.01.2021;
- Raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, înregistrat la nr.253/14.01.2021;
- Raportul comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala,
activitati social culturale, culte, protectie copii, înregistrat la nr.254/14.01.2021;
- Raportul Comisiei nr.3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 255/14.01.2021;
- Prevederile art.1, art.4, alin. 1, ) lit ,,a”, art.5, art.7, alin.5), art. 139-217 și următoarele
din Legea nr.98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;
- Prevederile art.2, alin.3), lit.,,b„, art.12, art.13 din Hotărârea Guvernului României nr.
395/02.06.2016 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile anexei nr. 1 din Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.
281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi
Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
- Prevederile art.7, alin.13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2) lit. ,,b”, alin.4), lit ,,e”, art.139, alin. 3), art.140,
art.196, alin.1), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice și strategia anuală de achiziții
publice aferentă comunei Pojorâta, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește domnul Ioan Bogdan CODREANU – primarul comunei Pojorâta
să numească comisie de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte.
Art.3. Hotărârea se poate contesta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare .
Art.4. Primarul comunei Pojorâta, prin biroul financiar – contabil, impozite şi taxe, cultură
şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, urbanism, mediu va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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