
 

H O T A R A R E 

privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Todireni, pe anul 2020 

                   

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția 

României, republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 

d) Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 

e) art. 11, alin. (2), (3), și (6), art. 12 și ale art. 13 din HG 395/2016 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziție publică/acord-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile 

publice 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Todireni, în calitatea sa de 

inițiator; 

b) raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Todireni,  

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit astăzi, 31 martie 2020 în 

şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE: 

 Art. 1. – Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a comunei Todireni, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. -  Autoritatea contractantă, comuna Todireni, prin hotărârea Consiliului local, cu 

avizul compartimentului contabilitate, a responsabilului în domeniul achizițiilor publice și cu 

acordul primarului comunei Todireni are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în 

programul stabilit potrivit art. 1. 

 Art. 3. – Se împuternicește primarul comunei Todireni, județul Botoșani să întreprindă 

demersurile necesare, în scopul implementării obiectivelor stabilite prin Programul anual al 

achizițiilor publice pe anul 2020, anexă la Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2020. 

 Art. 4.- Hotărârea se poate contesta în temeiul și potrivit Legii Contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni și prefectului judeţului 

Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii.                                        
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