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PROIECT de H O T Ă R Â R E  
 

privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 

2021 si a versiunii initiale a programului anual al achizitiilor publice  
 

 

Consiliul local al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

-   prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiztiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispozitiile art.12 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice;;   

- Referat de Aprobare nr. 864/19.02.2021, a primarului comunei Dobreni,; 

 

În temeiul dispoziţiilor  art. 129, „Atributiile consiliului local”, alin. (2), lit b. 

si alin. (4), lit. e) si art. 196 „Tipurile de acte administrative”, alin. (1), lit. a) din 

OUG nr 57/2020 privind Codul Administrativ ; 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 
Art.1  Se aproba Programul Achizitiilor Publice pentru anul 2020 – versiunea 

finala, astrfel cum este prezentat in Anexa nr. 1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2  Se aprobă Strategia de achizitii publice  pentru anul 2021 a UAT 

Dobreni astfel cum este prezentata in Anexa nr 2, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 3. Se aproba Versiunea initiala a Programul de Achizitii Publice pe anul 

2021, conform  Anexei nr 3, care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
 Art.4. Ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Biroului Financiar- 

Contabil si Compartimentului de achizitii. 

Art. 5 Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate.  
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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 14  din 25.02.2021 

 

pentru aprobarea Strategiei anuale privind achizitiile publice pentru 

anul 2020 și a Versiunii Initiale a Programului anual de Achizitii Publice 

pentru anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

-   prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiztiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- dispozitiile art.12 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice;;   

- Referat de Aprobare nr. 2838/22.06.2020, a primarului comunei Dobreni, 

precum si raportul nr. 2839/22.06.2020, a compartimentului de specialitate ;  

În temeiul dispoziţiilor  art. 129, alin. (2), lit b. si alin. (4), lit. e) din OUG nr 

57/2020 privind Codul Administrativ ; 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 

Art.1  Se aproba Programul Achizitiilor Publice pentru anul 2020 – versiunea 

finala, astrfel cum este prezentat in Anexa nr. 1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2  Se aprobă Strategia de achizitii publice  pentru anul 2021 a UAT 

Dobreni astfel cum este prezentata in Anexa nr 2, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 3. Se aproba Versiunea initiala a Programul de Achizitii Publice pe anul 

2021, conform  Anexei nr 3, care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
 Art.4. Ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Biroului Financiar- 

Contabil prin consilier achizitii publice. 

Art. 5 Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate.  
         

          Preşedinte de Şedinţă      Secretar General,                                 

            Apintilioaei Maria                                             Petrescu Sanda Daniela 
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