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HOTĂRÂREA nr 62  

 

Cu privire la: aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti, 

pentru anul 2018 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 

21.12.2017, la care participa un nr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl Cherascu Marius; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Ionesti insotit de 

expunerea de motive inregistrata sub nr 6109 din 8.11.2017, precum si referatul 

compartimentului achizitii inregistrat sub numarul 5934 din 31.10.2017 prin care propune 

aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ionesti, pentru anul 2018  

conform anexei 1. 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr 7150 

din 21.12.2017, raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor nr. 7152 din 21.12.2017 

precum si raportul de avizare al secretarului comunei; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale art. 

11 alin 2 3 si 6, art. 12, si ale art. 13, din HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea cotractelor de achizitie 

publica/accord-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale Ordinului 

ANAP nr. 281/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 din Legea 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata; 

In temeiul art 45 alin 2 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aproba Strategia anuala de achizitii publice a comunei Ionesti, pentru anul 

2018, conform anexei 1. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea 

aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate precum si 

Institutiei Prefectului Judetului Valcea. 

 

Art. 3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei 

hotarari, in termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ionesti. 
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