
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA SAGU 
 

HOTĂRÂREA  NR. 120 
din 19.12.2017 

 
privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice la nivelul comunei Șagu 

pentru anul 2018 
  
 Consiliul Local al comunei Șagu, intrunit in sedinta ordinara in data de 
19.12.2017;  
       Avand in vedere; 
-  prevederile art.121, alin.1 si 2 din Constitutia Romaniei; 
- referatul întocmit de doamna Romescu Monica – inspector în cadrul 
Compartimentului achiziții, prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre 
referitor la aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice la nivelul comunei Șagu 
pentru anul 2018; 
- Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Anuale 
de Achiziții Publice la nivelul comunei Șagu pentru anul 2018; 
- prevederile art. 11 alin. 2, alin.3 si alin. 6, art. 12, art. 13 din H.G. nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 
- prevederile art. 1 din OAP 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor 
sectoriale; 
- prevederile art. 36 alin. 9 coroborat cu cele ale alin. 4 lit. a din Legea 215/2001, 
a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sagu, 
judetul Arad; 
- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri.   
  În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

Art. 1.- Se aprobă Strategia Anuală de Achiziții Publice la nivelul comunei 
Șagu pentru anul 2018, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
         Art.2.- Prezenta hotarare se va comunica cu: 

- Instituția Prefectului – Județul Arad; 
- Primăria comunei Șagu – Compartimentul Achiziții;  

    - Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Sagu si pe site-ul 
propriu www.primariasagu.ro; 
 
    Președinte de şedinţă,                                              Contrasemnează,     
          Roșu Viorel                                                               Secretar 
                                                                                        Roman Dan 
 


