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DISPOZITIA  Nr.  104/ 21.04.2022 

privind  aprobarea Strategiei privnd achizițiile publice propuse în anul 2022 
 

  
Având în vedere : 

-  referatul nr.2967/21.04.2022  întocmit de doamna Martin Florentina consilier achiziții 
publice din cadrul aparatului de specialitate al comunei Pecineaga prin care solicită  
aprobarea Strategiei achizițiilor publice din anul 2022.  

     În baza prevederilor : 
- art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997 ; 
- art. 11 alin, (4) și ale art. 12  din HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 În temeiul drepturilor conferite prin art. 155 alin. (5) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. b)  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ :  

Stan  Niculae,  Primarul Comunei Pecineaga , Judetul Constanta emite prezenta  
 

DISPOZIȚIE : 
Art.1 – Se aprobă Strategia privind achizițiile publice la nivelul comunei Pecineaga pentru  anul 
2022 , prezăzuță în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție . 
Art. 2.- Se aprobă Planul anual al achizițiilor  publice la nivelul comunei Pecineaga pentru  anul 
2022 , prezăzuță în anexa 2 , care face parte integrantă din prezenta dispoziție . 
Art. 3- Orice modificare adusă documentației prevăzută la art. 1 și art. 2 din prezenta se aprobă 
prin dispoziție a primarului comunei Pecineaga . 
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica primarului, compartimentului financiar-contabil și  
compartimentului achiziții publice din Primăria Pecineaga,  Instituţiei  Prefectului - Judeţului 
Constanța și la cunoștință publică prin afișare în Monitorul oficial al comunei. 
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