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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

HOTĂRÂREA  
 

privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Comunei Pesac pe anul 2018 

 
 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, având în 

vedere următoarele: 

- expunerea de motive nr.4629/15.12.2017 prezentată de Primarul Comunei Pesac, domnul 

Cornel Toma; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

4630/15.12.2017, întocmit și redactat de doamna Dada Stefania-Aurelia – inspector I superior - 

responsabil achiziții publice; 

- Strategia anuală de achiziţii publice a Comunei Pesac pentru anul 2018 înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.3756/19.10.2017; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică locală, republicată (r1);  

- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3891/27.10.2017 și încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003; 
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- prevederile art.l1 alin.2-3 și 6 și ale art.12-13 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică acord-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale; 

- prevederile art.40 alin.2, art.26 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac;  

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;            

           În temeiul art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.e, art.36 alin.9, art.45 alin.2 lit.d, 

art.115 și art.117 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 
 

Art.l. Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a Comunei Pesac pentru anul 2018, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Strategia anuală de achiziţie publică a Comunei Pesac se poate modifica sau completa 

ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor legale. Introducerea modificărilor 
și completărilor în Strategie, este condiţionată de identificarea surselor de finanţare. 

 

Art.3. Se împuterniceşte domnul Toma Cornel, primarul Comunei Pesac, să numească comisia 

de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziţie publică în parte. 

 
Art.4. Hotărârea se poate contesta în termenul și potrivit Legii nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Toma 

Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac şi 

doamna Dada Stefania–Aurelia, inspector I superior – responsabil cu achiziţiile publice în cadrul 

Compartimentului Achiziții publice și Transport public al Primăriei Comunei Pesac.  

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului U.A.T. Comună Pesac, în 

termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Dada Stefania-Aurelia – inspector I superior, responsabil cu achizițiile publice în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariapesac.ro. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 79 din 21.12.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

         COVACI FLORIN 

 
_______________________________________ 

L.S. 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI PESAC 

 

 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 
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