
R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNEA COCORA
         PRIMAR,
                                                                                    
        

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Programului  de achiziţii publice

pentru anul 2016 

                        Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile art.4 alin.(4) din HG.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
                         -referatul nr.2825/03.12.2015 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
                        -raportul de avizare nr.____/____________2015 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare,  protecţia mediului şi turism;
                        În temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală, modificată şi completată ulterior, propune consiliului local spre aprobare, 
următorul, 

              
P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E:

                         Art.1.Se aprobă Programul  de achiziţii publice pentru anul 2016, prevazut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                         Art.2.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                            INIŢIATOR  PROIECT,
                                   PRIMAR,
                             Ing.Lefter Sorin Dănuţ           

                                                                                                        Avizat pentru legalitate,
                                                                                                          Secretarul al comunei,
                                                                                                             Stanciu Constantin

Nr.52
Astăzi, 04.12.2015



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2834/04.12.2015

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Programului de achiziţii publice pentru anul 2016

Încheiat astăzi 04 decembrie 2015 
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am 
procedat azi data de mai sus,la afişarea proiectului de hotarare privind aprobarea Programului 
de achiziţii publice pentru anul 2016, la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către 
cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la 
sediul instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

  



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.2852 din 09.12.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului 

de achiziţii publice pentru anul 2016

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 09.12.2015, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2016.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN___________
                                                                                   BADEA  DUMITRU________________
                                                                                   TOADER  VASILE_________________     
                                                                                   VLAD  DOREL____________________ 

Emis astăzi, 09.12.2015
La Cocora



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
 Nr. 2824/03.12.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului achiziţiilor publice 

pentru anul 2016

 
În virtutea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.925/2006  şi având în vedere necesitatea 

asigurării unui calendar al procedurilor de achiziţii publice ce vor fi iniţiate în cursul anului 2016,
am dispus elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, în care au fost inlcuse achiziţiile 
preconizate a se efectua de către personalul cu atribuţii în acest domeniu. 

Programul a fost conceput ţinându-se cont de strategia de dezvoltare a comunei Cocora, 
de proiectele tehnice elaborate, respectarea programelor de implementare a proiectelor cu 
finanţare externă, precum şi de necesităţile obiective de bunuri şi servicii ale instituţiilor publice 
din localitate. 

Programul achiziţiilor publice poate fi modificat şi completat în cursul anului, în funcţie 
de realizările bugetului local, eventuale alte venituri atrase la buget, necesitatea executării unor 
lucrări de urgenţă, etc. 

În acest context, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl inaintez Consiliului local 
Cocora spre aprobare în forma prezentată. 

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.2825/03.12.2015

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziţii publice

pentru anul 2016

                Programul anual al achiziţiilor publice pentru 2016 a fost elaborat în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

               Astfel, compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a elaborat programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante. 

               Conform art.4 din HG 925/2006, autorităţile contractante au obligaţia de a 
include în programul anual al achizitiilor publice totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe 
care intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului. Deasemenea, autorităţile contractante 
au obligaţia, atunci când stabilesc programul anual al achiziţiilor publice, de a ţine cont de: 
                           a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; 
                           b) gradul de prioritate a necesitatilor prevăzute la lit. a); 
                           c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul 
anual. 
                          După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi 
definitiva programul anual al achizitiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de 
posibilităţile de atragere a altor fonduri. 
                          Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel putin informaţii 
referitoare la: 
                           a) obiectul contractului/acordului-cadru; 
                           b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
                           c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro; 
                           d) procedura care urmează să fie aplicată; 
                           e) data estimată pentru începerea procedurii; 
                           f) data estimată pentru finalizarea procedurii; 
                           g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. 
              Concluzii: 

                Programul achiziţiilor publice pentru anul 2016 este elaborat conform legislaţiei
în vigoare şi propunem a fi înaintat Consiliului Local Cocora spre aprobare. 

INSPECTOR(CONTABIL),
Manea Valerica


