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HOTARAREA  nr. 10 /20.04.2021 

privind  aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a   comunei 

Ceru-Bacainti, pentru anul 2021 

 

                  Consiliul local al comunei Ceru-Bacainti,intrunit in sedinta publica ordinara, din 

data de 20.04.2021. 

                  Analizand : 

- Proiectul de hotarare nr. 678 /2028 privind  aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a   

comunei Ceru-Bacainti, pentru anul 2021 

-Referatul de aprobare nr.679 /14.04.2021,  a primarului comunei Ceru-Bacainti, jud Alba, cu 

privire la  aprobarea    Strategiei anuale de achizitii publice a  comunei Ceru-Bacainti  pentru 

anul 2021,  
- Raportul compartimentului achizitii publice nr 680/2021; 

- Avizele  favorabile al comisiilor de  specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului Local Ceru-

Bacainti. 

                  Avand in vedere: 

-derularea unor proiecte finantate prin programe DALI pentru obiectivele: Constructie Camin 

Cultural Ceru- Bacainti, modernizare pentru DC 61; DS 18, DS 6, DS 25 si DS 3; 
-necesitatea aprobarii Strategiei anuale a achizitiilor publice pentru anul 2021 in conformitate 

cu legislatia in vigoare ,               
                  In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale art.11 alin 

(2) , (3) si (6) , art 12,alin (1), (2), (3) si (5) si ale art. 13, din HGR nr  395/2016 pentru aprobarea  

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achizitie publica/ acord-cadru   din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale  Ordinului 

ANAP nr 281/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență  Nr. 57/2019 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

                   Art.1. Se aproba Strategia anuala de achizitii publice a comunei Ceru-Bacainti, 

pentru anul 2021,conform anexei care face parte integranta din  prezenta hotarare. 

                   Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Ceru-Bacainti sa numeasca comisie de 

evaluare a ofertelor pentru fiecare achizitie publica in parte. 

                   Art.3. Hotararea se poate contesta in termenul si  potrivit  Legii  contenciosului 

administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

                   Art.4. Prezenta hotarare  se aduce la cunostiinta publica prin afisare si se comunica 

in scris ; 

-Institutiei Prefectului, judetul Alba ; 

-compartiment contabilitate Primaria comunei Ceru-Bacainti ; 

-compartiment achizitii publice ; 
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    -compartiment urbanism si amenajarea teritoriului ; 

Art. 5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile, valabil 

exprimate, care reprezintă  100 % din numărul consilierilor în funcție. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZA, 

                 BORZA CIPRIAN STEFAN                                         Secretar general UAT, 

                                                                                                                 SUCIU RALUCA 

 


