
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar –  Compartimentul Achiziții 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa 

Primăriei comunei Bod. 
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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 21.05.2020 

HOTĂRÂREA nr.89 

privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.7874/06.03.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.7872/06.03.2020, întocmit de Răzvan Petru MARMANDIU, consilier Achiziții Publice, 

Biroul Economic; 

▪ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 

▪ HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziție publică/acord cadru din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

▪ Ordinului ANAP nr. 281/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

▪ Obligația autorității contractante de a elabora și actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție 

de fondurile aprobate și de referatele de necesitate aprobate sau în curs de aprobare; 

▪ HCL nr. 86/21.05.2020 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe 

anul 2020; 

▪ Programul anual al achizițiilor publice trebuie să cuprindă cel puțin informații referitoare la: 

a) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru; 

b) codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV); 

c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de 

achiziție, exprimată în lei, fără TVA; 

d) sursa de finanțare; 

e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție; 

f) data estimată pentru inițierea procedurii; 

g) data estimată pentru atribuirea contractului; 

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 

În temeiul prevederilor din art.129 alin.(1) alin.(14) și art.196 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă programul anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020, 

conform ANEXEI 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

                                                                                                                                                  Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” din totalul de 11 consilieri prezenți. 


