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Nr.52 din 09.11.2020                                                                                                     PROIECT  

 HOTARARE 
privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei  
                 Pietroasele în anul 2021 

 

Primarul  comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.4106/09.11.2020; 

-raportul comun al viceprimarului si compartimentului de specialitate inregistrat la nr.4105/09.11.2020; 

-prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 101/2016 rivind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

-prevederile O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achiziţiilor publice; 

-prevederile O.U.G nr.107/2017, pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in 

domeniul achizitiilor publice; 

-prevederile 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, cu modificările și completările aduse prin H.G 866/2016 ; 

-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă Strategia Anuala de Achizitii Publice a comunei Pietroasele în anul 2021, conform anexei 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Dupa aprobarea bugetului local al comunei Pietroasele pe anul 2021, Programul de achizitii publice al 

comunei Pietroasele pe anul 2021 se va actualiza conform surselor de finantare. 

Art.3.Compartimentul de achizitii publice al Primariei Pietroasele va duce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari. 

Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind                      

Codul Administrativ. 

                                                                Iniţiator, 

Primar, 

                                                                Cornel Enache                                                   

                                                                                                                                  Avizat 
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                                                                                                                           Matache  Aurelia                                                                                                                                                                                          

                                                                   


