ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Daia, județul Giurgiu și a
Programului anual de achiziții publice pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 54/04.01.2018;
-raportul de specialitate nr. 80/04.01.2018;
-raportul comisiei de specialitate juridica si apararea ordinii publice nr. 20/26.02.2018;
-raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 14/26.02.2018;
-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.2 alin.(3), lit.b), art. 11 alin. (2), (3) și (6), art. 12 și ale art. 13 din H.G. nr. 395/2016
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;
-prevederile Ordinului A.N.A.P. nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului
anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (9), art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.l. Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a comunei Daia, județul Giurgiu, conform
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Programul anual de achiziții publice pe anul 2018, conform anexei nr.2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Autoritatea contractantă, comuna Daia, cu avizul secretarului comunei și cu acordul
primarului, la inițiativa motivată a responsabilului cu achiziții publice, are dreptul de a efectua modificări
sau completări ulterioare în programul stabilit la art. 2.
Art.4 În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul achizitiilor publice se
autorizează primarul comunei în a întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile competente, în
scopul implementării obiectivelor stabilite prin prezentul program, precum şi în a emite orice acord, aviz
sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale Consiliului local.
Art.5 Se împuternicește primarul comunei Daia, să numească comisii de evaluare a ofertelor
pentru fiecare achiziție în parte, sau o comisie pentru toate procedurile de achiziție.
Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Compartimentului Financiar-Contabil,
Impozite și Taxe Locale şi se va afişa la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei, pentru aducerea la
cunoştinţă publică.
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