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                  Avizat, 

                      Secretar, 

                    Craciun Adrian 
 

 

PROIECT   DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Programului anual de achiziţii publice 

                          al comunei Cozma pentru anul 2018 

 

Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

Avand în vedere Expunerea de motive nr.  1368/20.06.2018, şi Raportul de specialitate nr. 

1368/1/20.06.2018, prin care se propune spre  aprobare  suplimentarea Programul anual de achiziţii 

publice al comunei Cozma pentru anul 2018, precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local; 

Tinând cont de nr. HCL.  27/29.11.2017 privind aprobarea Planului anual al achiziţiilor 

publice pentru anul 2018 

Avand în vedere prevederile art.11, raportat la art.12 din HOTĂRÂREA  Nr. 395/2016 din 2 

iunie 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 

În temeiul art.36 alin.2, raportat la alin.4, combinat cu art.45 alin 2, şi a art.115 lit. b din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. –Se aprobă  suplimentarea programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018,  

conform anexei nr.1. 
 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Cozma şi persoanele cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primăriei 

comunei Cozma. 
 

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul comunei 

Cozma, persoanele cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primariei comunei Cozma, 

Afişare, Site-ul Primariei şi se popularizează în adunări cetăţeneşti. 

 

. 

 

Initiator, 

Primar 

Ormenişan Petru 
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Nr. 1368/20.06.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
           Privind modificarea Programului anual de achiziţii publice 

                           al comunei Cozma pentru anul 2018 

 

In baza  prevederilor art.11 raportat la art.12, din HOTĂRÂREA  Nr. 395/2016 din 2 iunie 

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, 

Având în vedere intentia executivului de a continua investitiile in comuna Cozma cat si 

necesitatiile apărute la nivelui administratiei publice locale pentru buna functionare dar si prevederile 

legale s-a constatat ca este nevoie de suplimentarea  Programului anual de achiziţii publice al 

comunei Cozma pentru anul 2018, si cuprinderea urmatoarelor necesitati in cadrul programului 

conform anexei 1. 

În temeiul art.36 alin.2, raportat la alin.4, combinat cu art.45 alin 2, şi a art.115 lit. b din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată; 

Avand in vedere cele prezentate va solicitam sa  aprobați  suplimentarea programului anual al 

achiziţiilor publice pentru anul 2018, conform anexei nr.1. 

 

Primar 

Ormenişan Petru 
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Nr. 1368 /1/20.06.2018 
 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind modificarea Programului anual de achiziţii publice 

al comunei Cozma pentru anul 2018 

 

 

 
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a HG nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, comuna Cozma a 

procedat la intocmirea Programului anual de achizitii publice. 

Având în vedere necesitatea suplimentării Programului anual de achizitii publice, ţinând cont 

că în elaborarea acestuia se vor utiliza ca informatii cel putin urmatoarele elemente prevăzute în mod 

expres la art. 12  și 13 din HGR nr. 395/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice .  

     Consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre în forma elaborată .   

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit   

Contiu Dorin 

Responsabil achiziţii publice 

 

 

 

 

 

 

 


