
I-]NI'IA1'T]A A
COMTJNA

Consiliul

ordinard din data

nr36412019

Local al comu

24.12.2019 ora 09:00 la

Avdnd in vedere :

-Expunerea de Motive a Primarului

intocmirii gi aprobdrii Strategiei Anuale

pentru an:uJ2020, inregistratd sub w.42231

-Raporlul de specialitate a Compartimentu

Achizilii Publice gi a Programului Achizifi

MI N IS'TRATIV TERITORIALA
Ax'rAx t: LE,J u DI.tTt.t t. IAgl

Fantanelejudetul Iaqi.intruit in Eedinp

Primariei comunei,gedintd convocata prin Dispozilia

i Fdntdnelejudelul Iagi privind necesitatea gi oportunitatea

Achizilii Publice qi a Programului Achiziliilor Publice

7.12.2019;

ui Achizitii Publice privind intocmirea Strategiei Anuale de

lor Publice pentru anul2020, in confbrmitate cu prevederile

CONSILIUL AL AL COMUNEI FANTANELE
clF 16407r postal 707 I 96, tel/fax 02J2l.1 I 3.65.1,

ri mariafa nta neleiasi@yahoo.com

HOT RAnpa NR. I 16/2,1 .Lz.zotg
privind aprobarea Strategiei ale de Achizi(ii Publice r;i a Programului de Achizifii

Publice pentru anul2 ale U.A.'L (lomuna FAntinele,judc!ul Iaqi

Dispoziliei nr.353/09.12.2019 a Pri

nr.4222117 .12.2019:

lui comunei Fintdnelejudelul Iagi, inregistrat sub

-prevederile art.12 din Hotdrdrea G lui nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor

or referitoare la atribuirea contractului de achiziliemetodologice de aplicare a prevede

publica/acordului-cadru din Legea ff. 9812016 privind achiziliile publice cu modilicarile 9i

completdrile ulterioare (Monitorul Oficial .

-prevederile Legii nr.9812016 privind ac

(Monitorul Oficial m.390123.05.2016);

-prevederile Legii nr.500/2002 privind fi

(Monitorul Oficial nr.597 I 13.08.2002);

.423106.06.2016);

iziliile publice cu modificarile Ei completdrile

nlele publice cu modific[rile 9i completdrile

-prevederile O.U.G. nr.l 19131 .08.1999 ublicata privind controlul financiar gi controlul financiar

l,2003);preventiv, cu modificarile gi completdrile Iterioare (Monitorul Oficial nr.799l 12.1

in temeiul prevederilor art.l2g d

(Monitorul Oficial nr.555/05.07.2019) , cu

n O.U,G. nr.57103.07.2019 privind C'odul Administrativ

ulterioare

ulterioare

mpletarile r;i modificarile ulterioare;



UNIT'ATEA A
COMUNA

CONSILIUL L

Art.l.Se aprobd Strategia Anuale de Ach

Iaqi, inregistratd sub nr.422Ol 17 .12.2019.

MINISTRATIV'TE RITORIA LA
rAxrAN E LE,J tJ I) ET tJ I_ IA;I

AL AL COMUNEI FANTANELE
CIF l6;1071 ,cod postal 107196, tel/fax 02321113.651.

i rna ria la n ta nelcias i(d1,a h oo.com

Consiliul I al comunei Fflntinele,jucle{ul Ia;i
HOTARAgTE:

zilii Publice pentru anul2020 a comunei Fdntdnelejudetul

Art.2.Se aprobd Programul Achiziliilor

inregistratd sub nr.4227 I 17 .12.2019.

pentru anul 2020 a comunei Fdntdnelejudelul Iagi,

Art.3. Serviciul specializat de Achizilii ublice, va respecta, in exercitarea atribuliilor care-i revin

14 din din Hotdrirea Guvernului nr.395 din 2 iunie 2016
conform prevederilor art.2, aliniat (2) qi

pentru aprobarea Normelor metodo e de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contlractului de achizilie publica/acordului ru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, St ia Anuale de Achizilii Publice gi programul Achiziliilor
Publice pentru anul 2020 a comunei F6nt6n lejudelul Iaqi.

Art.4. Serviciul specializat de Achizilii
Publice pentru anul 2020 a comunei F6n

ulterioare in cadrul Programului anual a

Fdntdnele,cdte o copie din prezenta se va i
cunogtinta Birourilor/Compartimentelor qi c

ublice are obligalia de a actualiza programul Achiziliilor
nelejudetul Iaqi gi de a opera modificdri sau completdri

achiziliilor publice, cu condilia identificirii surselor de

ainta Instituliei Prefectului Judelului Iaqi gi o va

lor interesali prin afigare.

finanfare,numai dupi ce va avea aprob scrisi a $efului Biroului Financiar-Contabil-Control
Financiar Preventiv qi al primarului comu FAntdnelejudelul Iagi in calitate de ordonator de credite.

Art.S.Ducerea la indeplinire a pre hotardri va fi asiguratd de cdtre primarul comunei

comunei

aduce la

FintAnelejudelul Iagi, in calitate de o onator de credite, iar prin gnja Secretarului

P Yizat pentru l,egalitate
Secretar general delegat
I pate C'ristina-Mihacla

\\('\.\

Mun

e-mail


