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Nr.35  din 16.05.2022                                                                                                                  PROIECT  

 HOTARARE 

Privind completarea HCL nr.76/29.12.2021 pentru aprobarea Programului anual al achizitiilor 

publice pe anul 2022 

 

 
 

Primarul  comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.1977/16.05.2022; 

- raportul comun al viceprimarului si compartimentului achizitii publice, monitorizare 

proceduri administrative si secretariat inregistrat la 1978/16.05.2022; 

-prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 101/2016 rivind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor; 

-prevederile H.G.  Nr.  395/2016  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, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se completeaza Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2022, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Compartimentul de achizitii publice al Primariei Pietroasele va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind       

Codul Administrativ.            
                                                            

                                                                         Iniţiator, 
Primar, 

Cornel Enache 

                                                   

                                                                                                                                                        Avizat 

                                                                                                                                                  secretar general     

                                                                                                                                                Matache  Aurelia                                                                                                                                                                                          
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Nr.1977din 16.05.2022 

 

Referatul de aprobare la proiectul de hotarare 

privind completarea HCL nr.76/29.12.2021 pentru aprobarea Programului 

anual al achizitiilor publice pe anul 2022 

             

    Domnilor consilieri, 

 

In conformitate cu prevederile art.12 alin.(2) din H.G nr.395/2016 

conform caruia :,,Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza, in 

forma initiala in trimestrul IV al anului anterior, tinandu-se cont de: 

- necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari; 

- gradul de prioritate a necesitatilor; 

- anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate”. 

Dupa aprobarea bugetului propriu, conform art.12, alin.4 din 

H.G.nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea 

contractanta are obligatia de a-si actualiza programul anual al achizitiilor 

publice in functie de fondurile aprobate. 

Tinand cont de necesitatea si oportunitatea acestui proiect il supun spre 

dezbatere si aprobare in forma prezentata cu respectarea atributiilor ce va sunt 

date de OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare  cat si introducerea acestui proiect pe langa ordinea de zi 

a sedintei ordinare din luna mai. 

 

 

P R I M A R, 

Cornel Enache 
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NR._____DIN 31 .05.2022 

 

Comisia pentru programe de dczvoltare economico-sociala, 

buget finante, administarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1 ) 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare  privind completarea HCL nr.76/29.12.2021 

pentru aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022 

 

 

         Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, 

in sedinta comisiei pe domenii din data de 31.05.2022 a analizat proiectul de 

hotarare privind completarea HCL nr.76/29.12.2021 pentru aprobarea 

Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022, il avizeaza favorabil  si 

propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei de indata din data de 

31.05.2022. 

 

    COMISIA : 

1.Banica Ionel – presedinte....................................... 

 

2.Petre Nicolae Georgian – secretar.......................... 

 

3.Tescan Neculai Miron..............................................  

 

4.Dumitrascu Dragos Dumitru.................................. 

 

5.Mares  Nicolaie......................................................... 
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Nr. 1978/16.05.2022 

 

RAPORT, 

la proiectul de hotarare  privind  completarea HCL nr.76/29.12.2021 

pentru aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022 

 

 

Subsemnatii Banica Ionel, viceprimarul comunei si Tabirca Daniela, consilier in 

cadrul Compartimentului Achizitii Publice, va aducem la cunostinta prevederile art.12 

alin.(2) din H.G nr.395/2016 conform caruia :,,Programul anual al achizitiilor publice 

se elaboreaza, in forma initiala in trimestrul IV al anului anterior, tinandu-se cont de: 

- necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari; 

- gradul de prioritate a necesitatilor; 

- anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate”. 

De asemenea acest program poate suferi completari sau modificari pe parcursul 

anului bugetar functie de necesitatile de investitii intervenite si functie de sumele 

disponibile in buget. 

Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si 

actualiza programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate( 

art.12, alin.4 din HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). 

Avand in vedere necesitatea achizitionarii unor bunuri si servicii care nu au fost 

prinse in programul initial de achizitii publice pe anul 2022 consideram ca este 

necesara completarea Programului Anual de Achizitii Publice pe anul 2022 conform 

Anexei la prezentul raport. 

 

 

             Viceprimar,                Compartiment Achizitii Publice,                             
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Nr. 2173/26.05.2022 

 

RAPORT, 

 

la proiectul de hotarare  privind  completarea HCL nr.76/29.12.2021 

pentru aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022 

 

 

 

 

Subsemnatii Banica Ionel, viceprimarul comunei si Tabirca Daniela, consilier in 

cadrul Compartimentului Achizitii Publice, avand in vedere necesitatea achizitionarii 

serviciului media de informare audio-video pentru promovarea obiectivelor turistice 

ale Comunei Pietroasele venim in completarea Anexei la raportul cu 

nr.1978/16.05.2022 pentru introducerea acestui serviciu in Programul Anual de 

Achizitii Publice pe anul 2022. 

 

 

 

             Viceprimar,                Compartiment Achizitii Publice,                             

 

 

 

 


