
                       ROMANIA 

               JUDETUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

 

 

H O T Ă R Â R E  A   Nr. 20 

din 28 aprilie 2017 

 

privind însușirea Acordului de cooperare privind Program de asistenţă pentru întocmirea 

Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al achiziţiilor publice, cu 

aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune 

 

Consiliul local al comunei Vidra , judeţul Vrancea intrunit in sedinta ordinara astazi  

28.04.2017 

 

 văzând – proiectul de hotarare privind însușirea Acordului de cooperare privind 

Program de asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual 

al achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune; 

 Având în vedere prevederile: 

 a ) art. 11 alin. (4) şi pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 b)art. 24 alin. (1
1
) – (1

3
) și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv OUG 63/2010; 

              c) art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

              d)Ordinul 2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare 

pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite 

prin lege autoritatilor publice locale; 

             e)Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului 

Filialei Judeţene VRANCEA a Asociaţiei Comunelor din România; 

 f) Hotărârii Consiliului Local Vidra nr. 18 din 08.06.2006 privind aderarea comunei 

Vidra, judetul Vrancea la Asociaţia Comunelor din România 

 Luând act de :  

 -  expunerea de motive a primarului comunei , în calitatea sa de iniţiator, 

 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub 3364 din 26.04.2017; 

- prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de 

cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii 

stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale 

 - în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 

alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. - (1) Insușește modelul-cadru al Acordului de cooperare privind Program de 

asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al 

achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune , 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Obligațiile financiare in cuantum de  rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. 

(1), pe întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Vidra, 

jud.Vrancea. 



Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Vidra, 

judetul Vrancea. 

 

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judeţului 

Vrancea și Filialei Județene Vrancea a Asociației Comunelor din România şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet.  

  
Hotărârea nr.   20/28.04.2017  a fost adoptată prin vot deschis, cu   9 voturi „pentru” şi 5 abţineri , 

din totalul de   14 consilieri prezenţi, din totalul de 15 consilieri în funcţie, potrivit legii. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                          Consilier,  
                                                                                                  Contrasemnează 

    POGAN   FLORINEL                                           SECRETARUL COMUNEI VIDRA 

 

                         Mioara Tofan 

                                     

                   

 

            

                                                                               
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA la Hotărârea nr. 20/28.04.2017 a Consiliului local Vidra, judeţul Vrancea 

 

ACORD DE COOPERARE 

 

Program de asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a 

Programului anual al achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile 

Administrativ-teritoriale – Comune 

 

Încheiat astăzi,......................... 

 

În concordanţă cu schimbările legislative survenite în ultimul timp în domeniul 

achiziţiilor publice, Autorităţile publice locale trebuie să acorde o atenţie sporită gestionării 

procesului de achiziţii, începând încă de la etapa de planificare, care prevede în principal 

întocmirea strategiei de achiziţii pe anul 2017. Întocmirea unei strategii corecte, fezabile şi 

adaptată necesităţilor Autprităţilor Contractante crează premisele derulării unor achiziţii 

corecte, cu respectarea întocmai a acadrului legal şi care să corespundă necesităţilor. 

În acest sens, este mult mai eficientă o formare a personalului angajat al autorităţilor 

contractante pentru a răspunde necesităţilor decât externalizarea servicilor către diferiţi 

furnizori. Chiar dacă cooptarea de experţi externi nu poate fi evitată în situaţii mai complexe, 

este esenţial ca în practica de zi-cu-zi personalul responsabil din cadrul primăriei să poată 

gestiona în mod just situaţiile apărute. 

apreciind oportunitatea unei cooperări între Unităţile Administrativ-teritoriale şi Filiala 

Judeţeană Vrancea a Asociației Comunelor din România pentru identificarea unei soluţii 

care să răspundă dezideratelor de mai sus, respectând în acelaşi timp independenţa şi 

funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea, 

 

având în vedere prevederile: 

- art. 11 alin. (4) şi pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 24 alin. (1
1
) – (1

3
) și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv OUG 63/2010; 

- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Ordinul 2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare 

pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite 

prin lege autoritatilor publice locale; 

- Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului 

Filialei Judeţene VRANCEA a Asociaţiei Comunelor din România; 

 

potrivit prezentului acord de cooperare părţile semnatare, respectiv Filiala Judeţeană 

Vrancea a Asociației Comunelor din România şi comuna Vidra ,  prin reprezentanţii legali ai 

acestora, se obligă la o colaborare pe o durată determinată , respectiv până la data de 

_____________,  care să asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenţă în realizarea 

serviciului administrativ, pe baza unui set de reguli convenite  prin deplină înţelegere, după 

cum urmează:  

 

CAPITOLUL I 

PĂRŢILE 

 

Art. 1. - Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt: 

 



A. Filiala Județeană Vrancea
1
) a Asociației Comunelor din România, denumită în 

continuare Filiala, în calitate de entitate organizatoare a auditului public intern pentru 

comunele prevăzute la lit. B, cu sediul în Comuna CÎRLIGELE, titulară a codului de 

înregistrare fiscală 18539262 și a contului nr. RO54BRDE400SV09234284000 deschis la 

Banca BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SUC. VRANCEA, reprezentată prin 

domnul/doamna MOSCU ŞTEFAN, care îndeplinește funcția de președinte al Filialei,   

şi 

B. comunele care cooperează în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunilor 

specifice serviciului administrativ , respectiv: 

B.1. Comuna Vidra, cu sediul în comuna Vidra, judeţul Vrancea, titulară a codului de 

înregistrare fiscală 4297649 şi a contului nr. ...................................... deschis la Trezoreria 

Focșani, reprezentată prin domnul Pintilie Silviu, având funcţia de primar. 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE 

 

Art. 2. (1) Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl 

constituie cooperarea dintre Filiala Judeţeană Vrancea a Asociației Comunelor din România şi 

comuna Vidra , prin reprezentanţii legali ai acestora, în vederea implementării Programului 

de asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al 

achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – 

Comune – denumit în continuare Program. Activităţile şi tematica progamului sunt cuprinse 

în Anexa la prezentul Acord. 

(2) Prezentul acord este valabil până la data de _______________, dată până la care se vor 

finaliza activităţile Programului. 

Art. 3. - Prezentul acord stabileşte: 

- drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea Programului; 

- obligaţiile financiare ale comunei  Vidra; 

- obligativitatea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor în posesia cărora intră, 

oricare dintre persoanele implicate în acest proces. 

  

Art. 4. - Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi 

se obligă                                        să acţioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:  

- menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a  comunei Vidra; 

- îmbinării în mod echitabil a necesităților administrative cu resursele disponibile ; 

- respectării reciproce a acordului; 

- respectării cadrului legal, metodologic şi procedural. 

 

 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN ORGANIZAREA ŞI 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI 

 

  Art. 5. (1) Filiala Judeţeană Vrancea a Asociaţiei Comunelor din România, în calitate 

de entitate organizatoare îşi asumă următoarele obligaţii: 

- să asigure un cadru corespunzător pentru organizarea Programului, să asigure resursele 

necesare, având în vedere economicitatea, eficacitatea şi eficienţa acestei activităţi; 

- să efectueze toate cheltuielile necesare aferente organizării Programului şi să justifice 

necesitatea acestora, potrivit legii;  

- să asigure în mod eficient comunicarea cu Unităţile Administrativ-Teritoriale, în 

vederea participării acestora la activităţile organizate; 

 

(2) Comuna Vidra  are  următoarele drepturi:  



             -  a) să beneficieze de participarea la Program în condiţiile prezentului acord; 

              - b) să revoce unilateral prezentul acord, în condiţiile prezentului acord. 

 

CAPITOLUL IV 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FINANCIARE ALE PĂRŢILOR 

 

Art. 6. - În vederea realizării în comun a Programului, părţile susţin financiar 

organizarea şi derularea acestuia. 

Art. 7 - (1) Asigurarea cadrului organizatoric pentru derularea Programului, precum şi 

costurile aferente acestora, sunt în responsabilitatea Filialei Judeţene Vrancea a Asociaţiei 

Comunelor din România, în calitate de entitate organizatoare. 

(2) Recuperarea costurilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata unei taxe de 

participare ce revine fiecărei comune semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 

15. Acestea sunt obligaţii de plată ale comunei Vidra  către Filiala Judeţeană Vrancea a 

Asociaţiei Comunelor din România. 

Art. 8 - (1) Taxa de participare pentru Comunele semnatare, pe întreaga durată de 

existenţă a prezentului acord este de 1.800 lei, care se achită, în termen de 30 zile lucrătoare 

de la data semnării prezentului acord.  

(2) Cheltuielile care se decontează din sumele pe care Filiala Judeţeană Vrancea a 

Asociaţiei Comunelor din România le va încasa de la  comunele semnatare ale prezentului  

acord sunt următoarele: 

- Contravaloarea contractului  care se va încheia între ACOR Vrancea și o firmă de 

consultanță, specializată  în achiziții publice,  responsabilă cu elaborarea  modelelor  de 

documentații și va susține atelierele de lucru zonale care se vor organiza în cadrul 

programului ; 

- Cheltuieli ale Asociației cu asigurarea spațiilor  unde se vor desfășura activitățile; 

- Cheltuieli ale ACOR Vrancea privind organizarea cursului(asigurarea echipamentelor și a 

biroticii necesare desfășurării cursului, asigurarea suportului de curs ); 

- Alte cheltuieli, neprevăzute la lit. a) - c), stabilite prin înțelegerea dintre părți și/sau rezultate 

ca urmare a exercitării atribuțiilor de asistență pentru derularea achizițiilor conform noilor 

prevederi legale în domeniu . 

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt obligații de plată ale comunelor semnatare 

ale prezentului  acord către Filiala Judeţeană Vrancea a Asociaţiei Comunelor din România.  

(3) Obligaţiile de plată se achită de comuna Vidra, potrivit prevederilor alin. (1) , după 

primirea facturii emisă de Asociația Comunelor din România, filiala Vrancea . 

 (4) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin. (1), comuna Vidra 

datorează majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 

imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.  

(5) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite 

bugetelor locale. 

Art. 9 - În cazul în care comuna semnatară nu achită obligaţiile financiare la termenele 

prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), Filiala Judeţeană Vrancea a Asociaţiei Comunelor din 

România înaintează o notificare către comuna respectivă, aceasta constituind titlu executoriu, 

fără îndeplinirea niciunei alte proceduri. 

CAPITOLUL V 

CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI INCOMPATIBILITATE 

 

Art. 10 - Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii 

comunelor semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL VI 

FORŢA MAJORĂ ŞI LITIGIILE 

 



Art. 11 - (1) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau 

executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de 

forţă majoră. 

(2) Forţa majoră constituie un obstacol de neînfrânt şi inevitabil şi provoacă 

imposibilitatea absolută de executare, fiind neprevizibilă; sunt considerate ca forţă majoră, în 

sensul prezentului acord, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii. 

Art. 12 - Nu se consideră caz de forţă majoră acel eveniment care îndeplineşte 

cumulativ condiţiile: 

                a)nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei 

zile lucrătoare de la producere; 

                b)există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii 

consecinţelor acestuia. 

Art. 13 - Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului 

acord  este soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă. 

Art. 14 - În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, 

litigiul dintre părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de 

judecată competente, potrivit legii.  

 

CAPITOLUL VIII 

DURATA ŞI DESFIINŢAREA ACORDULUI DE COOPERARE 

 

Art. 15 - Prezentul acord se încheie pe o durată determinată, până la data de 

___________ şi intră în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor 

semnatare, respectiv Filiala Judeţeană Vrancea a Asociației Comunelor din România  şi 

comuna Vidra. 

Art. 16 - Modificarea sau desfiinţarea prezentului acord, în cursul executării lui,  se 

poate face numai pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile părţilor, prin acordul de 

voinţă al acestora. 

Art. 17 - Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de 

reprezentanţii legali ai părţilor acordului. 

Art. 18 - (1) Calitatea unei comune de parte în prezentul acord poate înceta, în baza 

hotărârii consiliului local adoptată în acest sens. 

(2) Pe parcursul perioadei prevăzute la alin. (1) comuna respectivă poate reveni asupra 

opțiunii de încetare a calităţii de parte în prezentul acord, caz în care aceasta trebuie să 

comunice hotărârea consiliului local prin care abrogă hotărârea prevăzută la alin. (1).  

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 19 - Prezentul acord, prin act adiţional: 

a) poate fi modificat numai cu acordul scris al ambelor părţi semnatare ale acordului; 

b) se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative 

intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui.    

 

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în 2 exemplare,  identic egale din punct de 

vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi data de ...................... 

 

    LEGENDĂ:  

   
1
) Se înscrie denumirea judeţului.  

   
2
) Se înscrie denumirea comunei. 

   
3
) Se înscrie adresa paginii de internet a comunei.  

 

    NOTĂ:  



    Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit evenimentelor 

legislative, precum şi situaţiilor specifice fiecărei comune. 

SEMNĂTURILE REPREZENTANŢILOR PĂRŢILOR 

L.S. 

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE: 

1. Semnătura  

2. Data semnăturii  

3. Înregistrat sub nr.  

 

L.S. 

PRIMARUL COMUNEI VIDRA 

1. Semnătura  

2. Data semnăturii  

3. Înregistrat sub nr.  

                      

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                          Consilier,  
                                                                                                  Contrasemnează 

    POGAN   FLORINEL                                           SECRETARUL COMUNEI VIDRA 

 

                         Mioara Tofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ROMANIA 

               JUDETUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

 

 

 

P R O I E C T    D E    H O T A R A R E 

privind însușirea Acordului de cooperare privind Program de asistenţă pentru întocmirea 

Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al achiziţiilor publice, cu 

aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune 

 

 

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea 

 

 văzând – propunerea pentru proiectul de hotarare privind însușirea Acordului de 

cooperare privind Program de asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a 

Programului anual al achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-

teritoriale – Comune; 

 Având în vedere prevederile: 

 a ) art. 11 alin. (4) şi pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 b)art. 24 alin. (1
1
) – (1

3
) și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv OUG 63/2010; 

              c) art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

              d)Ordinul 2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare 

pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite 

prin lege autoritatilor publice locale; 

             e)Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului 

Filialei Judeţene VRANCEA a Asociaţiei Comunelor din România; 

 f) Hotărârii Consiliului Local Vidra nr. 18 din 08.06.2006 privind aderarea comunei 

Vidra, judetul Vrancea la Asociaţia Comunelor din România 

 Luând act de :  

 -  expunerea de motive a primarului comunei , în calitatea sa de iniţiator, 

 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub 3364 din 26.04.2017; 

- prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor 

publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare 

pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin 

lege autorităţilor administraţiei publice locale 

 - în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 

alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) și alin. (7) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 



P R O P U N 

 

Art. 1. - (1) Se insușește modelul-cadru al Acordului de cooperare privind Program 

de asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al 

achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune , 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Obligațiile financiare in cuantum de  rezultate din Acordul de cooperare prevăzut 

la alin. (1), pe întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei 

Vidra, jud.Vrancea. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Vidra, 

judetul Vrancea. 

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judeţului 

Vrancea și Filialei Județene Vrancea a Asociației Comunelor din România şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet.  

  

 
   INITIATOR PROIECT DE HOTARARE 

                                   PRIMAR,  

                                Silviu Pintilie 

                                                     

                                                                                                                           Avizat pentru legalitate 

           SECRETARUL COMUNEI VIDRA 

 

                           Mioara Tofan 

                                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ROMANIA 

 JUDETUL VRANCEA 

   COMUNA VIDRA 



Nr.3364 din 26.04.2017 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la hotărârea  privind însușirea Acordului de cooperare privind Program de asistenţă 

pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al achiziţiilor 

publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – Comune 

 

 

Subsemnatul Titere Ion, avand functia de inspector in cadrul Primariei comunei Vidra, 

compartimentul contabilitate-achizitii publice, va aduc la cunostinta urmatoarele: 

 

Tinând cont de schimbările legislative survenite în ultimul timp în domeniul 

achiziţiilor publice, autorităţile publice locale trebuie să acorde o atenţie sporită gestionării 

procesului de achiziţii, începând încă de la etapa de planificare, care prevede în principal 

întocmirea strategiei de achiziţii pe anul 2017. Întocmirea unei strategii corecte, fezabile şi 

adaptată necesităţilor Autorităţilor Contractante crează premisele derulării unor achiziţii 

corecte, cu respectarea întocmai a cadrului legal şi care să corespundă necesităţilor. 

În acest sens, este mult mai eficientă o formare a personalului angajat al autorităţilor 

contractante pentru a răspunde necesităţilor decât externalizarea servicilor către diferiţi 

furnizori. Chiar dacă cooptarea de experţi externi nu poate fi evitată în situaţii mai complexe, 

este esenţial ca în practica de zi-cu-zi personalul responsabil din cadrul primăriei să poată 

gestiona în mod just situaţiile apărute. 

Aceasta oporunitate este oferita in acest moment de Filiala Judeţeană Vrancea a 

Asociației Comunelor din România in urma semnarii unui acord de cooperare privind un 

Program de asistenta pentru intocmirea Strategiei anuale pentru achizitii, a Planului anual al 

achizitiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unitatile Administrativ Teritoriale – Comune. 

 

Tinand cont de cele expuse mai sus, prin prezenta va rog sa analizati si  sa dispuneti, 

initierea unui proiect de hotarare  privind - Insușirea Acordului de cooperare privind Program 

de asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al 

achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-Teritoriale – Comune. 

 

 

Inspector, 

 

Ion Titere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          ROMANIA 

  JUDEŢUL VRANCEA 

      COMUNA VIDRA 

             PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind :  Insușirea Acordului de cooperare privind Program de 

asistenţă pentru întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al 

achiziţiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-teritoriale – 

Comune 

 

                                

 

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea, 

 

Avand in vedere  : 

- raportul compartimentului de specialitate prin care se propune initierea unui proiect 

de hotarare  însușirea Acordului de cooperare privind Program de asistenţă pentru întocmirea 

Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al achiziţiilor publice, cu aplicabilitate 

pentru Unităţile Administrativ-Teritoriale – Comune 

si potrivit prevederilor : 

a ) art. 11 alin. (4) şi pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 b)art. 24 alin. (1
1
) – (1

3
) și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv OUG 63/2010; 

              c) art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

              d)Ordinul 2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare 

pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite 

prin lege autoritatilor publice locale; 

             e)Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului 

Filialei Judeţene VRANCEA a Asociaţiei Comunelor din România; 

 f) Hotărârii Consiliului Local Vidra nr. 18 din 08.06.2006 privind aderarea comunei 

Vidra, judetul Vrancea la Asociaţia Comunelor din România; 

- prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de 

cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii 

stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale 

 

 

Astfel, fata de cele mai sus mentionate, propun spre  aprobare proiectul de hotărâre 

anexat privind -  Insușirea Acordului de cooperare privind Program de asistenţă pentru 

întocmirea Strategiei anuale pentru achiziţii, a Programului anual al achiziţiilor publice, 

cu aplicabilitate pentru Unităţile Administrativ-Teritoriale – Comune. 

 

Aprilie 2017 

 

P R I M A R  

S I L V I U  P I N T I L I E  


