
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘLAZ

          

H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea Strategiei achizi iilor publice a comunei Chi laz i a Programului anual dețiilor publice a comunei Chișlaz și a Programului anual de șlaz și a Programului anual de șlaz și a Programului anual de
achiziţii publice al comunei Chi laz  pe anul 2020șlaz și a Programului anual de

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70 /08.01.2020 al Primarului comunei Chi laz  ișlaz  și șlaz  și
Raportul de specialitate nr. 71/08.01.2020  al compartimentului finan e, contabilitate i administrativ dințe, contabilitate și administrativ din șlaz  și
care rezultă necesitatea aprobării Strategiei achizi iilor publice a comunei Chi laz i a Programului anualțe, contabilitate și administrativ din șlaz  și șlaz  și
de achiziţii publice  pe anul 2020,
           Văzând raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,
           inînd seama de  prevederile  art.  12,  13 şi  15 din Normele metodologice  de aplicare  aȚinînd seama de  prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 i prevederile art.șlaz  și
13, 14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 394/2016, 
           Având în vedere Ordinul nr. 281/2016 al Agen iei Na ionale pentru Achizi ii Publice privindțe, contabilitate și administrativ din țe, contabilitate și administrativ din țe, contabilitate și administrativ din
stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al
achiziţiilor sectoriale,
           În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. b),alin.(4) lit.e),  alin. 14, ale art. 139 alin.(1) i  aleșlaz  și
art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,țe, contabilitate și administrativ din țe, contabilitate și administrativ din
           Consiliul local al comunei Chi laz,cu 13 voturi „pentru „șlaz  și

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Strategia achizi iilor publice a comunei Chi laz  pe anul 2020, conform anexeițe, contabilitate și administrativ din șlaz  și
nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2 Se aprobă Programul anual de achiziţii publice al comunei Chi laz pe anul 2020, conformșlaz  și
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Chi lazșlaz  și
i compartimentul finan e, contabilitate i administrativ,respectiv compartimentul achizi ii publice.șlaz  și țe, contabilitate și administrativ din șlaz  și țe, contabilitate și administrativ din

            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
             -Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
             -Primarul comunei Chi laz ;șlaz  și
             -Compartimentelor finan e, contabilitate i administrativ,respectiv achizi ii publice.țe, contabilitate și administrativ din șlaz  și țe, contabilitate și administrativ din

                                    
                                     Pre edinte de edin ă,șlaz  și șlaz  și țe, contabilitate și administrativ din
                                            Layos Bertalan
                                                                                                                                      Contrasemnează,
                                                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                           Ioan Tiriteu    

Nr. 5 din  24 februarie  2020.



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CHI LAZȘLAZ
Nr. 70  din 08.01.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Achizi iilor Publice a comunei Chi laz  ițiilor publice a comunei Chișlaz și a Programului anual de șlaz și a Programului anual de șlaz și a Programului anual de

a Programului anual de achiziţii publice al comunei Chi laz pe anul 2020șlaz și a Programului anual de

 În calitate de  autoritate contractantă,  COMUNA CHIȘLAZ , şi în  funcţie de
necesităţile   şi  obiectivele  de  produse,  de  lucrări  şi  de  servicii,  de  gradul  de
prioritate al acestora precum şi anticipări cu privire la fondurile ce urmează să fie
alocate prin bugetul anual, are obligația de a elabora Programul anual de achiziţii
publice al comunei Chișlaz  pe anul 2020, precum și Strategia Achizițiilor Publice a
comunei Chișlaz  pe anul 2020.
           Luând în considerare prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 i prevederile art.șlaz  și
13, 14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 394/2016, 

            Ţinând  cont  de  cele  expuse  mai  sus,  Compartimentele  finanțe,
contabilitate  și  administrativ  ,respectiv  compartimentul  achiziții  publice  va
proceda  la  întocmirea  Raportului  de  specialitate care  să  justifice  elaborarea
Programului  anual  de  achiziţii  publice  al  comunei  Chișlaz   pe  anul  2020 și  a
Strategiei Achizițiilor Publice a comunei Chișlaz pe anul 2020.

Iniţiator,
PRIMAR,

Kosztandi Mihai 



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CHI LAZ ȘLAZ
Nr. 71 din 08.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind aprobarea Strategiei Achizi iilor Publice a comunei Chi laz  i a Programului anual dețiilor publice a comunei Chișlaz și a Programului anual de șlaz și a Programului anual de șlaz și a Programului anual de

achiziţii publice al comunei Chi laz , pe anul 2020 șlaz și a Programului anual de

            Analizând Referatul de aprobare nr. 70/08.01.2020 întocmit de Primarul comunei Chi laz șlaz  și  –
ini iatorul Proiectului de hotărâre privind țe, contabilitate și administrativ din aprobarea Strategiei Achizi iilor Publice a comunei Chi laz ițe, contabilitate și administrativ din șlaz  și șlaz  și
a Programului anual de achiziţii publice al comunei Chi laz , pe anul 2020șlaz  și ,

            În calitate de  autoritate contractantă  COMUNA CHIȘLAZ  şi, în  funcţie
de necesităţile  şi obiectivele de produse, de lucrări şi de servicii, de gradul de
prioritate al acestora precum şi anticipări cu privire la fondurile ce urmează să fie
alocate  prin  bugetul  anual,  Compartimentul  Financiar  Contabil  a  procedat  la
elaborarea Strategiei Achizi iilor Publice a comunei Chi laz  i a Programului anual de achiziţiițe, contabilitate și administrativ din șlaz  și șlaz  și
publice al comunei Chi laz , pe anul 2020șlaz  și , conform anexelor nr. 1 și nr. 2  la prezentul
raport de specialitate.
           Având în  vedere prevederile  art.  12,  13 şi  15 din Normele  metodologice  de aplicare  a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 i prevederile art.șlaz  și
13, 14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 394/2016, 
            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard
ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale,
            inând cont de următoarele aspecte:Ținînd seama de  prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a

- necesitatea  fluidizării  şi  perfecţionării  sistemului  de  achiziţie  publică  prin  elaborarea  de
instrumente operaţionale care să asigure derularea în condiţii  optime a întregului proces de
achiziţie publică într-un cadrul legal stabil, transparent şi uniform;

- necesitatea  optimizării  activităţii  de  elaborare  a  programelor  anuale  de  achiziţii
publice/sectoriale,  prin responsabilizarea autorităţilor contractante/entităţilor contractante în
legătură cu formatul şi conţinutul acestora,

           În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite,  propunem spre
aprobare  proiectul de hotărâre privind stabilirea  Strategiei Achizițiilor Publice a
comunei Chișlaz și a Programului anual de achiziţii publice al comunei Chișlaz  pe
anul 2020, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2  la prezentul raport de specialitate.

Consilier , achiziții publice
Tamas Simona 




