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Nr.55 din 08.09.2022                                                                                                                  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.3561/08.09.2022; 

-raportul comun al viceprimarului si compartimentului achizitii publice, monitorizare 

proceduri administrative si secretariat inregistrat la 3562/08.09.2022; 

-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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Nr3562 din 08 .09.2022 

 

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 in sedinta 

extraordinara pe luna iulie. 

 

 

P R I M A R, 

Cornel Enache 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

PIETROASELE 
JUDEȚUL BUZĂU 

 

Tel/Fax: 0238 512 000 

e-mail: primariapietroasele@yahoo.com 

                   

 

 
NR.______ DIN 29.09.2022 

 

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 29.09.2022 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 ordinare din data de 

29.09.2022. 

 

    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. 3561/08.09.2022 

 

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). 

In conformitate cu necesitatile inregistrate la nivelul Comunei Pietroasele, Judetul 

Buzau, stabilite de Regulamentul European pentru Protectia Datelor cu Caracter 

Personal, este necesara parcurgerea etapelor de achizitie a serviciilor specializate de 

implementare GDPR si responsabil DPO, anume: 

- Reviziuirea si Implementarea GDPR, analiza si elaborarea unor proceduri 

specifice UAT-ului   in domeniul GDPR; 

- Externalizare specialist “RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR“; 

- Monitorizarea si auditul respectarii GDPR 

Motivul externalizarii este sustinut de: 

- Recomandarea Regulamentului GDPR ca ofiterul DPO sa fie extern si sa nu se 

afle in relatii de subordinate/coordonare cu alti angajati; 

- Potentialele situatii de conflict de interese ale DPO cu alte sarcini din fisa 

postului  

- Prevederile ART. 38, Alin. 3 și alin. 6 din regulamentul (ue) 679/2016 

 

 

 



 

- Imposibilitatea asigurarilor riscurilor prin polite de asigurare pentru erorile 

facute de catre angajatii proprii ai UAT, fata de avantajul impunerii unui tert 

extern sa detina o polita de asigurare de tip mallpraxis; 

 

- Nu poate fi încadrat ca subordonat al unui anumit departament – DPO trebuie să 

aibă propriul său departament, iar pentru îndeplinirea acestei cerințe structura 

organizatorică ar trebui să sufere modificări; 

- Nu poate îndeplini alte sarcini și atribuții ce pot genera conflicte de interese - 

DPO nu poate fi un angajat care colectează și prelucrează date și totodată verifică 

respectarea GDPR; această cerință întărește autonomia DPO și ajută la asigurarea că 

acesta trebuie să acționeze în mod independent. 

Participarea unei persoane la un curs este insuficientă. DPO trebuie să fie în 

permanență instruit cu toate modificările legislative – această formare profesională 

atrage costuri mărite pentru societate. 

În cazul unui control din partea ANSPDCP (Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), amenzile sunt direct 

imputate conducătorului (Primarul) și responsabilului cu protecția datelor, fiind 

considerați principalii vinovați pentru neconformitatea la prevederile GDPR. 

Astfel, prin externalizarea serviciului,  În cazul unui control din partea 

ANSPDCP, amenzile și responsabilitățile cad în sarcina prestatorului de servicii, 

acesta fiind principalul vinovat pentru nerespectarea/ implementarea greșită a GDPR.       

De regulă, societățile prestatoare sunt acoperite de polițe de asigurare pentru 

acoperirea eventualelor prejudicii. 

 

 

 

             Viceprimar,                Compartiment Achizitii Publice,                             
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Nr. _____/_____.09.2022 

 

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 ca in Monitorul 

Oficial nr.697/12.07.2022 a fost publicata Legea 208/2022 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind 

achizitiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile 

de servicii, precum si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie 

de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a 

contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 

organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, 

intrand  în vigoare în 60 de zile de la oficializare, respectiv în 10 septembrie 2022. 

 Concret, autoritățile contractante vor putea să facă achiziții publice directe de 

produse sau servicii dacă valoarea estimată a acestora, fără TVA, este mai mică de 

270.120 lei. În momentul de față, pragul pentru produse sau servicii este de 135.060 

lei. 

Atunci când vine vorba de lucrări, autoritățile contractante vor putea face 

achiziții publice directe dacă valoarea estimată a acestora, fără TVA, este mai mică de 

900.400 lei. În prezent, acest prag este situat la 450.200 lei. 

 

În același timp, legea introduce și unele reguli noi privind achizițiile publice 

directe. În primul rând, o să apară o clarificare privind angajamentul 

legal privind cheltuielile aferente achizițiilor directe: 

 

„Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției 

directe poate lua forma unui contract de achiziție publică sau a unei comenzi 

ori a altui tip de document încheiat în condițiile legii, inclusiv în cazul 

achizițiilor inițiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit 

posesorului să le utilizeze în relația cu comercianții în vederea efectuării de 

plăți, fără numerar, pentru achiziționarea de produse, servicii și/sau lucrări 

prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, 

cardurile de plată și/sau portofele electronice.” 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257468


 

 

În al doilea rând, autoritățile contractante vor avea și obligații noi în privința 

achizițiilor publice directe, după cum urmează: 

 

să folosească un catalog electronic pus la dispoziţie de Sistemul electronic de achiziții 

publice (SEAP) sau să publice un anunţ într-o secţiune specială a site-ului propriu sau 

al SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează să 

fie achiziţionate, pentru achiziţiile cu valoarea estimată mai mare de 200.000 lei, fără 

TVA, pentru produse şi servicii, sau de 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; 

să consulte minimum trei operatori economici pentru achiziţiile cu valoarea estimată 

mai mare de 140.000 lei (și până la 200.000 lei), fără TVA, pentru produse şi servicii, 

sau de 300.000 lei (și până la 560.000 lei), fără TVA, pentru lucrări; totuși, dacă în 

urma consultării vine o singură ofertă valabilă, achiziţia va putea fi realizată. 

Totodată, o să se mai prevadă că autoritatea contractantă: 

 

va avea dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a 

achiziţiei este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, 

sau cu 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; 

va vea dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fară acceptarea 

prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei, 

fără TVA. 

„Autoritatea contractantă are obligaţia trimestrial de a transmite în SEAP o 

notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel 

puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul CPV, cu excepția 

achizițiilor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP (...)”, mai scrie în 

lege. 

 

Autorități contractante sunt considerate, potrivit Legii 98/2016, autoritățile și 

instituțiile publice centrale sau locale, organismele de drept public și asocierile dintre 

acestea. 

Avand in vedere cele prezentate Programul Anual al Achizitiilor Publice se va 

modifica conform  noilor praguri valorice. 

 

 

             Viceprimar,                Compartiment Achizitii Publice,                             

 

 

 

 

 

 


