HOT

RÂRE

privind aprobarea Strategiei anuale de achizi ii publice a comunei Gogosari,
jude ul Giurgiu, pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa
ordinară;

Având în vedere:
-expunerea de motive întocmit
de domnul Daia Danut – primarul com. Gogosari,
jud. Giurgiu, înregistrat sub nr.7109 din 18.12.2017;
-referat întocmit de compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr.7012 din 15.12.2017;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 7214/ 27.12.2017;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 7215/ 27.12.2017;
-prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003-privind transparen a decizional în administra ia
public şi procesul verbal nr. 5506 din 10.11.2016;
-dispozi iile Legii nr. 98/2016 privind achizi iile publice;
-prevederile art. 11, alin.(2), (3) i (6), art. 12, i ale art. 13 din HG nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizi ie public /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice;
-prevederile Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului anual al achizi iilor publice şi Programului anual al achizi iilor sectoriale;
-art. 20, alin. (1) litera ”j” i art. 41 alin.(1) din şi Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice
locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit.”a” şi ”d” corooborat cu alin. (6) litera ”a” din Legea nr.
215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare – privind Administra ia public
local ;
În temeiul prevederilor art. 45 si art. 115, alin. (1), litera “b”, alin. (3), litera “a”şi“b” din
Legea nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare – privind
Administra ia public local

HOT

R

Ş T E:

Art.1.Se aprob Strategia anual de achizi ii publice a comunei Gogosari, jude ul Giurgiu,
pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrant din prezenta hot râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se îns rcineaz Primarul comunei Gogosari
prin Compartimentul Achizitii Publice si Proiecte.
Art.3.Prezenta hot râre se aduce la cuno tin public , respectiv se comunic Primarului
comunei Gogosari, celor nominaliza i cu ducerea la îndeplinirea i se comunic Institu iei
Prefectului Jude ul Giurgiu în vederea exercit rii controlului cu privire la legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDIN ,
Rosu Catalin Mirel

CONTRASEMNEAZ SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana
GOGOŞARI 28.12.2017
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R O M Â N I A
PRIMARUL COMUNEI GOGOSARI
ROMÂNIA
JUDE UL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Primar, Daia Dănu
Nr. 7109 /18.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Strategiei anuale de achizi ii publice a comunei Gogosari,
jude ul Giurgiu, pentru anul 2018
Subsemnatul Daia Danut - primarul comunei Gogosari, jude ul Giurgiu motivez prezentul proiect de
hot râre:
Potrivit dispozi iilor Legii nr. 98/2016 privind achizi iile publice i a H.G. 395/2016 – publicat în
Monitorul oficial nr. 423/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizi ie public /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi iile
publice, comuna Gogosari a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informa iilor cel pu in a
urm toarelor elemente estimatieve:
a)-nevoile identificate la nivel de autoritate contractant ca fiind necesar a fi satisf cute ca rezultat al unui
process de achizi ie;
b)-valoarea estimat a achizi iei corespunz toare fiec rei nevoi;
c)-capacitatea profesional existent la nivel de autoritate contractant pentru derularea unui proces care s
asigure beneficiile anticipate;
d)-resursele existente la nivel de autoritate contractant i, dup caz, necesarul de resurse suplimentare
externe, care pot fi alocate derul rii proceselor de achizi ie public .
Prezenta strategie anual de achizi ie public a comunei Gogosari, reprezint totalitatea proceselor de
achizi ie public planificate a fi lansate de comuna Gogosari în calitate de autoritate contractant pe parcursul
unui an.
Strategie anual de achizi ie public se realizeaz potrivit dispozi iilor legale, în ultimul trimestru al
anului anterior anului c ruia îi corespund procesele de achizi ie public cuprinse în acesta, i se aprob de
c tre conduc torul autorit ii contractante.
Prezenta Strategie anual de achizi ie public este valabil pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.
Strategia anual de achizi ie public a comunei Gogosari, se poate modifica sau completa ulterior,
modific ri/complet ri care se aprob conform prevederilor de mai sus. Introducerea modific rilor i
complet rilor în prezenta Strategie, este condi ionat de identificarea surselor de finan are.
În cadrul Strategiei anual de achizi ie public a comunei Gogosari, se va elabora Programul anual de
achizi ii publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea i monitorizarea portofoliului de
procese de achizi ie la nivelul de autoritate contractant , pentru planifiacrea resurselor necesare derul rii
proceselor i pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia local de dezvoltare a
comunei Gogosari.
Astfel am ini iat acest proiect de hot râre care cuprinde strategia i programul de investi ii i achizi ii
publice necesare a se realize în anul 2018, referindu-se atât la investi iile demarcate în anul 2017 i
nefinalizate, finalizarea acestor investi ii estimându-se a fi continuate pe parcursul anului 2018 precum i
pentru alte achizi ii publice propuse a se efecua în anul 2018.
Valorile estimative ale achzi iilor vor fi prev zute în anexa proiectului de hot râre i sunt stabilite
comparative cu achizi ii similar efecuate în anii preceden i precum i în func ie de devizele generale aferente
unor achizi ii propuse.
În conformitate cu H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie public /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizi iile publice dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are obliga ia de a- i
definitiva programul anual al achizi iilor publice în func ie de fondurile aprobate i de posibilit ile de
atragere a altor fonduri.
inând cont de necesitatea i oportunitatea acestui proiect îl supun spre dezbatere i aprobare în forma
prezentat cu respectarea atribu iilor ce v sunt date de legea administra iei publice locale.

P R I M A R,
Daia Danut
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JUDE UL GIURGIU
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Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finan e,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protec ia mediului,
servicii şi comer

Nr. 7214 / 27.12.2017

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pirvu Iulian
,Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”,
întrunită în şedinţa de azi, 27.12.2017, având următoarea ordine de zi:”Proiect de
hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei
Gogosari județul Giurgiu, pentru anul 2018”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Gogosari județul
Giurgiu, pentru anul 2018”., supus la vot de preşedintele de comisie se aprob în
unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pirvu Iulian

SECRETAR,

Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr.7215 / 27.12.2017

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Plesea Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana”, în şedinţa de azi,
27.12.2017, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Gogosari județul
Giurgiu, pentru anul 2018”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unui proiect de hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA GOGOSARI
Tel.: 0246/228114, fax: 0246/228159
e-mail: primaria.gogosari@yahoo.com
website: www.primariagogosari.ro
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NR. 5506/ 10.11.2016

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi,
10.11.2016

Subsemna ii: Daia Dănu - primarul comunei Gogoşari şi Chelu Elena Iuliana –
secretar al comunei Gogoşari, în conformitate cu prevederile art.39, alin.6 din Legea
nr.215/2001, LEGEA ADMINISTRA IEI
PUBLICE
LOCALE, republicată,
modificată şi completată ulterior, am procedat la afişarea în conformitate cu
prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003, privind transparen a decizională în
administra ia publică şi a prevederilor art.5, lit.”e” din Legea nr.544/2001, privind
liberul acces la informa iile de interes public, a proiectului de hotarare pentru
aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Gogosari județul Giurgiu,
pentru anul 2017.
Contesta iile privind proiectul de buget rectificat, se depun în termen de 15 zile de
la afişarea acestuia.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 (două) exemplare.

PRIMAR,
Daia Dănu

