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Nr.51/27.09.2021 

                                                                                                                            PROIECT  

H O T A R A R E 

 

privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de achizitii publice 

 
      Primarul  comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

      Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.3668/27.09.2021 ; 

- referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr. 3669/27.09.2021; 

-prevederile Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 

199/1997;  

- Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,cu modificari si completari; 

- Hotărârea 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 privind achizițiile publice,cu modificari si 

completari; 

-   art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- art. 24 alin. (11) – (13) și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile  Codului de procedură civilă; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-prevederile Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum si de cele ale Statutului Filialei Judetene Buzau   a 

Asociatiei Comunelor din Romania; 

-  prevederile Hotararii Consiliului Local nr.15/30.03.2011privind aderarea comunei la Asociatia Comunelor din Romania, 

- prevederie art. 89 alin. (7), art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f), art. 148 alin. (2), art. 

154 alin. (1) și alin. (6), şi  art. 197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ulterioare 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T A R A S T E : 

 

Art. 1. - (1) Se aproba Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de achizitii publice, potrivit 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevazut la alin. (1), pe intreaga durata de existenta 

a acestuia, se suporta din bugetul local al comunei Pietroasele. 

Art.  2.  - Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre domnul Enache Cornel,  primarul comunei 

Pietroasele 

   Art.3.Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ. 
Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache                                          

   

                                                                                                                               Avizat, 

                                                                                             Secretar general cu delegatie                                            

                                                                                                                  



 

 

 

NR.3668/27.09.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare 

privind organizarea si exercitarea activitatii de achizitii publice 

Tinand seama de faptul ca obtinerea eficientei si eficacitatii serviciilor 
publice reprezinta o conditie esentiala a managementului fiecarei entitati 
publice, in acest caz, entitate publica fiind comuna, in calitatea acesteia de 
persoana juridica de drept public si, respectiv, de institutie publica locala, 

 

- apreciind oportunitatea unei cooperari intre comune pentru 
asigurarea activitatii de achizitii publice, respectand in acelasi timp 
independenta si functiile specifice fiecareia dintre acestea; 

 

- urmarind facilitarea asigurarii activitatii de achizitii publice pentru 
mai multe comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin relatii 
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta 
si colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activitati; 

- oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor 
pe activitatea de achizitii publice  in cazul in care posturile actuale pot ramane 

vacante; 

- propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind Insusirea 

Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de achizitii 

publice. 
 

PRIMAR, 
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