
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

PIETROASELE 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr.66  din 15.11.2021                                                                                                                  PROIECT  

 HOTARARE 

privind 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. 4416 din 15.11.2021; 

             -raportul comun al viceprimarului si compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 4417 din 

15.11.2021; 

-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 O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achiziţiilor publice; 

-prevederile O.U.G nr.107/2017, pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in 

domeniul achizitiilor publice; 

-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 aduse prin H.G 866/2016 ; 

-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 aprobă Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2022, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Dupa aprobarea bugetului local al comunei Pietroasele pe anul 2022, Programul de achizitii publice al 

comunei Pietroasele pe anul 2022 se va actualiza conform surselor de finantare. 

Art.3.Compartimentul de achizitii publice al Primariei Pietroasele va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Art.4. 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                                                                                                                                                                                          
                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

                                        

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

PIETROASELE 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr.4416 din 15.11.2021 

 

 

Referatul de aprobare la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022 

 

                Domnilor consilieri, 

 

 

Avand in vedere ca pe parcursul unui an bugetar, cheltuielile de capital nu 

depasesc 125 milioane de lei, iar totalitatea proceselor de achizitie publica 

planificate a fi lansate pe parcursul  unui an bugetar nu face obiectul unei 

strategii anuale de achizitii, ,, autoritatea contractanta are obligatia de a elabora 

programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru 

planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie, pentru planificarea 

resurselor necesare derularii proceselorsi pentru verificarea modului de indeplinire a 

obiectivelor din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este 

aplicabil”. 

Urmare celor precizate cat si raportul compartimentului de specialitate  

supun atentiei dumneavoastra prezentul proiect de hotarare in forma initiata. 
 

 

 

P R I M A R, 

 

Cornel Enache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

NR._____DIN ____.12.2021 

 

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 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 .12.2021 a analizat proiectul de 

hotarare privind 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 .12.2021. 

 

    COMISIA : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5.Mares  Nicolaie......................................................... 

 

 

 

 
 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

NR._____DIN __.12.2021 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

 

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

la proiectul de hotarare  privind 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 .12.2021 a analizat proiectul de hotarare 

privind 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 .12.2021. 

 

 
COMISIA: 

1. Valcu Nicolae – presedinte.................................  

 

2. Gheorghe Mioara – secretar............................... 

 

3. Mares Marcel.....................................................   

 

4. Balaceanu Liliana Daniela.................................. 

 

                  5. Rotaru Mihail Aurelian....................................... 

 

 

                                                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

PIETROASELE 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr. 4417 din 15.11.2021 

 

RAPORT, 

 

la proiectul de hotarare privind 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.2 alin (3) lit.,,b” din H.G nr.395/2016, pentru aprobarea 

Normelor Metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016, privind 

achizitiile publice si anume: ,,In aplicarea prezentelor norme metodologice, 

autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in domeniul 

achizitiilor publice, are urmatoarele atributii principale:  

b)elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de 

celelalte compartimente ale autoritatilor contractante, programul anual al achizitiilor 

publice si, daca este cazul, strategia anuala de achizitii.” 

Avand in vedere ca la nivelul autoritatii contractante, UAT Comuna Pietroasele, 

pe parcursul unui an bugetar, cheltuielile de capital nu depasesc 125 milioane de lei, 

iar totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate pe parcursul  unui 

an bugetar nu face obiectul unei strategii anuale de achizitii, ,, autoritatea 

contractanta are obligatia de a elabora programul anual al achizitiilor publice, ca 

instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de 

procese de achizitie, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si 

pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia 

locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil”. 

Conform art.12 alin.(2) din H.G nr.395/2016 :,,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, autoritatea contractanta are obligatia de a 

actualiza Programul anual al achizitiilor in functie de fondurile aprobate. 

 

 

 



 

 

Cadrul  legal: 

 

 

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr. 101/2016 privind 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; 

- HG  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 

modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile mai sus mentionate anexam la prezentul 

raport Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2022, urmand sa procedati 

la analizarea acestuia. 

 

             Viceprimar,                Compartiment Achizitii Publice,                             

 

 

 

 

 

 

 


