
 

 
H O T Ă R Â R E A 

Nr 10 . din  02 februarie 2016 
privind aprobarea Programului achizițiilor publice pentru anul 2016 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 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) art. 21, art. 24  și art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 

195/2006; 
e) art. 3 alin. (1) lit. a) și pe cele ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările 
ulterioare;  

f)art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) raportate la cele ale alin. (4) lit. d) și lit. e) și 
cele ale alin. (6) lit. a) punctele 11, 13 și 14, combinate cu cele ale art. 121-127  și art. 
115 alin.(3) și alin.(5) – alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
  

luând act de: 
a) referatul de aprobare1 al primarului comunei Pomîrla, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 18 din 20 ianuarie 2016; 
b) raportul compartimentului de resort2 din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Pomîrla,  înregistrat sub nr.19  din 20 ianuarie 2016; 
c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Pomirla :  
-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea teritoriului 

si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 
 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, apararea 

ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si protectie sociala,protectie 
copii .  
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-  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si 
sport,  

 
în temeiul art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  
adoptă: 

 

Art. 1. - Se stabilește Programul achizițiilor publice pentru anul 2016, al 
autorității  contractante Comuna Pomîrla, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. - (1) După aprobarea bugetului local al comunei Pomîrla pe anul 
2016, Consiliul Local are obligația de a definitiva programul anual al achizițiilor publice 
în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri. 

(2) Autoritatea contractantă COMUNA POMÎRLA, prin hotărârea consiliului 
local, cu avizul compartimentului contabilitate și cu acordul primarului comunei, are 
dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în Programul stabilit potrivit 
art.1. 

 

Art. 3. -  În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul 
menționat la art. 1 se autorizează primarul comunei în a întreprinde demersurile 
necesare pe lângă autoritățile îndrituite, în scopul implementării obiectivelor stabilite 
prin prezentul program, precum și în a emite orice acord, aviz sau autorizație prevăzută 
de lege, ca atribuții ale Consiliului local. 

 

Art. 4. -Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pomîrla și 
prefectului județului Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

……………………………………………………………………………….………………………… 

Costinel Marian Cristinel 

ASOLTANEI 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI, 

……………………………………………….………………………… 

Corina CHELARIU 



 


