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H O T Ă R Â R E A nr.13/2018 
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2018 a comunei 

Ciumani și a Programului  achiziţiilor publice  
 
 
Consiliul Local  Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 19 februarie 2018, 
Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentat de Primarul comunei Ciumani cu 

nr.13/ 2018, privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2018 a comunei 
Ciumani  Programului  achiziţiilor publice ,   

Văzând raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru activităţi economice - 
financiare a Consiliului Local Ciumani nr.13/2018 şi raportul compartimentului de achiziţii 
publice nr.13/2018,  

Luând în considerare prevederile: 
- Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice, modificată și completată ulterior, 

         - Art.11, art.12 și art.13 din Hotărârea 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,modificată și 
completată ulterior, 
        - Ordinului ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului 
anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale 

- Ordinul Institutului Naţional de Statistică nr. 296/2003, privind actualizarea clasificării 
produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA, 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică , văzând procesul-verbal de afişaj nr.350/19.02. 2018, 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(2) litera b), alin.(4) litera d) şi art.45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 12 voturi, 

 
h o t ă r e ş t e : 

 
Art.1. Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice pe anul 2018 a comunei Ciumani 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă Programul  achiziţiilor publice, ale căror valoare estimată fără TVA 

sunt mai mari decât pragurile valorice prevăzute la Art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016,  
conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Ciumani ca în conformitate cu prevederile 
Art.11 alin.(3), (4) și (5) din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 să opereze și să aprobă 
modificări și completări la Strategia anuală de achiziții publice al anului 2018, având ca scop 
acoperirea unor necesități ce nu au fost cuprinse inițial în această strategie. 

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Ciumani. 

Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului, 
compartimentului de achiziții publice, Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la 
cunoștință publică. 
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