
  
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA DOBÂRCENI 

 CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI 

 HOTĂRÂREA nr.  23 

privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, respectiv a Planului anual estimativ de 

achiziții publice pentru anul 2021  

Primarul Comunei Dobârceni, județul Botoșani, 

Având în vedere dispozițiile legale și normative ale: 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – art. 11 alin 

(2,3,4,5) art. 12, art. 13, art. 14 și art. 15 

 Examinând Referatul de aprobare ca instrument de prezentare și motivare elaborat la 

nivelul autorității administrației publice locale; 

 Analizând Raportul de specialitate elaborat de către consilierul achiziții publice privind 

aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, respectiv a Planului anual estimativ de 

achiziții publice pentru anul 2021, ale comunei Dobârceni; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 196 alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

HOTARASTE  

Art. 1. Se aprobă Strategia anuală a achizițiilor publice pentru anul 2021, documentație prevăzută în 

Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă a acestuia. 

Art. 2. Se aprobă Planul anual estimativ al achizițiilor publice pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 

2 a prezentului act administrativ, parte integrantă a acestuia. 

Art. 3. Primarul U.A.T. Comuna Dobârceni, prin intermediul compartimentelor de resort din structura 

aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului act 

administrativ. 

Art. 4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentului act administrativ la nivelul 

autorităților și instituțiilor publice interesate precum și aducerea la cunoștință publică prin afișare la 

nivelul site-ului www.comunadobarceni.ro 
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