ROMANIA

CoNSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax :0374 454 542 cod postal 70745O

HorAnAnP Nr.1oo

privind aprobarea Strategiei anuale de achizilii publice de la nivelul comunei Sinegti,
judelul lagi pentru anul2022
Consiliul local al comunei Sinesti, jude(ul Iasi intrunit in gedinfa ordinard din data de
17.12.2021,

Analizand:
- Proiectul de hotarare nr.100123.11.2021,
- Referatul de aprobare al primarului nr.7 383 I 08.12,2021,
Avand in vedere:
, - Proiectul de Strategie anual[ a achrziliilor publice pentru anul2022 inregistrat sub
nr.6556129 .10 .2021"
- Anexa nr.1 la Strategie - Proiectul Programului iniJial de achizilii publice pentru anul
2022,
- Anexa nr.2la Strategie - proiectul Programului Anual de Achizilii Publice pentru
achizitiile directe aferente anului 2022,
- Anunful de publicitate inregistrat sub nr.7072122.11.2021,
- Procesul verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
nr.7 136123

.ll

.2021

,

- raportul de specialitate nr.7328107 .12.202I intocmit de c[tre d-na Simion Elena Larisa,
persoand responsabil6 cu achizi\iile publice in cadrul autorit[tii locale Primdria comunei Sinegti,
- raportul de specialitate nr.7381 108.12.2021al compartimentului contabilitate,
- raportul responsabilului cu viza de control fltnanciar preventiv nr.7382108.12.2021,
Ydzdnd avizele favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

comunei Sinestijudetul Iasi,
In conformitate cu prevederile:
- art.ll alin.(2) , alin.(3) si (6) , art. 12, art,13 din H.G.R. nr.39 5 12016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publica/acordului- cadru din Legea m. 9812016,
- art. I din A.N.A.P, nr. 28112016 privind stabilirea formularelor standard ale Prosramului anual
al achiziliilor publice si Programului anual al achiziliilor sectoriale,
- Legii nr.9872016 privind achiziliile publice, cu modificdri 9i complet[ri,
Cu respectarea preved erilor art.7 din Legea 5212003 privind transparent a decizionala in
administraJia publica, republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
Inbazaart.T2g,alin(2),lit. b) cutrimitere laalin. (4) lit. e) si intemeiul art.796 alin. (1)
lit. a) din O.U.G. nr,5712019 privind Codul administrativ,

HoTARA$rE:
Art. 1 (1) Se aproba Strategia anuala de achizitii publice

a comunei Sinesti, pentru
anul2022 impreuna cu anexele acesteia, respectiv Anexa nr. I - Programul anual de achizifii
publice pentru anul2022, in forma sa iniJiald si Anexa nr.2 - Programul Anual de Achizifii

Publice directe pentru anul2022, Strategie ce este prevazuta ca anexd, parte integrantala
prezenta hotarare.

(2) Programul anual de achiziJii publice pentru anul2022 al autoritdlii contractante
Primdria comunei Sinegti, judelul Iagi, in forma sa inifiald, Anexo nr.l la Strategie, urmeaza a
fi aprobat in forma sa definitivd dupd aprobarea bugetului local pentru anul2022.
Art.2 Se imputerniceste primarul comunei Sinesti sa desemneza comisia de evaluare a
ofertelor pentru fiecare achizitie publicd in parte.
Art. 3 Prezentahotarare poate fi contesta in termenul si potrivit procedurii Legii
contenciosului adminis1rativ,Legea 55412004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4 Primarul comunei Sinesti judetul Iasi, prin compartimentele din aparatul propriu
de specialit ate, v a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 5 Secretarul general al comunei, va asigura publicitatea gi va comunicaprezenta
hotdrdre:
-primarului comunei -spre stiinta,
-c<impartimentului Contabilitate , Taxe gi Impozite Locale precum 9i responsabilului cu achizitiile publice,
spre gtiin![ gi conformare,
-responsabilului cu pagina de intemet a autoritdtii locale, pentru publicitate,
-Institutiei Prefectului j udetului Iasi, pentru controlul legalitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,

Contrasemnat conform art.l 40,

al in. ( I

din O.U.G.R. nr.57 12019
SECRETAR GENERAL.

Adoptatd astdzi: 1 7 decembrie 202L

)

