
ROMANIA 
JUDETUL  NEAMŢ 
COMUNA BODEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
P R O I E C T nr. 35 din 22.03.2017 

 

 
Avizat, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea programului  anual de achiziţii publice  
pentru anul 2017 

 
 

Consiliul local al comunei Bodești, judetul Neamt;  

Având în vedere: 
- prevederile Legii nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice; 

- dispozitiile art.12 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 

- expunerea de motive a primarului comunei Bodești, precum şi 

raportul compartimentului de specialitate; 
În baza dispoziţiilor art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată cu modicările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1. Se aprobă  programul de achiziţii publice pe anul 2017, conform 
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul 
comunei Bodești prin Biroul financiar contabil şi Compartimentul de achiziţii. 

         Art.3. Secretarul comunei Bodești va comunica  şi înainta prezenta 
hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Inițiator, 
Primar, 

Barna Marinel 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

privind proiectul de hotărăre pentru aprobarea programului anual 

de achiziţii publice  pentru anul 2017 
 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru 2017 a fost elaborat în 

conformitate cu  prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 395 /2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

Conform art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 395 /2016  autoritatea 

contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor 

publice, are obligatia de a actualiza, pe baza necesităţilor transmise de 

celelalte compartimente ale autorităţii contractante programul anual al 

achiziţiilor publice. 

Având în vedere necesitatea realizării unor investiții, precum și 

achizitionarea unor bunuri  și servicii este necesar aprobarea programului 

anual de achiziţii publice  pentru anul 2017. 

      
Consilier 

Iftode Elena 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind proiectul de hotărăre pentru aprobarea programului anual 
de achiziţii publice  pentru anul 2016 

 

 
În virtutea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi având în 

vedere necesitatea  asigurării unui calendar al procedurilor de achiziţii publice 

pentru anul 2017,  s-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice, în care 

au fost incluse achiziţiile  preconizate a se efectua de către personalul cu 

atribuţii în acest domeniu.  

Programul a fost conceput ţinându-se cont de obiectivele de dezvoltare 

a comunei Bodești, de proiectele tehnice elaborate , respectarea programelor 

de implementare a proiectelor cu finanţare  externă, precum şi de necesităţile 

obiective de bunuri şi servicii ale instituţiilor  publice din  localitate.  

Programul achiziţiilor poate fi modificat şi completat în cursul anului, în 

funcţie de realizările bugetului local, eventuale alte venituri atrase la buget, 

necesitatea executării unor lucrări  de urgenţă, etc. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

şi ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , s-a 

iniţiat proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărăre pentru aprobarea 

completării programului anual de achiziţii publice  pentru anul 2016. 

Primar, 
Barna Marinel  
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