ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.6
din 27 ianuarie 2021.
privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual de
achiziții publice al comunei Cuca, județul Galați , pentru anul 2021.
_________________________________________________________________________
Iniţiator : Mihăiţă Vlad – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 323 din 20.01.2020 ;
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator , înregistrată la nr.323
din 20 ianuarie 2021 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort , din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.329 din 20 ianuarie 2021 ;
Având în vedere avizul comun favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Cuca ;
Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările și
completările ulterioare ;
Având în vedere art.11 alin.(2) , precum și art.12 alin.(1) din Normele 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
ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 , cu modificările și completările
ulterioar;
Având în vedere art 44 alin (1) din Legea nr 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale ;
Având în vedere art. 129 alin.(4) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/20129 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/20129
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a comunei Cuca , județul Galați ,
potrivit Anexei nr.1 la prezenta , care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Se aprobă Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 , potrivit
Anexei nr. 2 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei .
Art.4. Secretarul comunei Cuca va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului
- Judeţul Galaţi , primarului comunei și o va publica în Monitorul oficial local , în termenul
prevăzut de lege .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONTRASEMNEAZĂ
Arghir Iordache
Secretar UAT.Marin Angelic

