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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice 
pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat în funcţie de 

fondurile aprobate, în condiţiile legii  

Proiectul de hotărâre se impune a fi iniţiat in scopul actualizării programului anual al 
achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de 
fondurile aprobate prin actul administrativ de aprobare a bugetului local al oraşului Haţeg, pe 
anul 2023, motivat si de faptul că programul achiziţiilor publice actualizat, prevede în concret 
ce urmează a se realiza în anul în curs, inclusiv proiectele şi programele de investiţii locale, 
care potrivit normelor juridice în materie de administraţie publică locală, finanţe publice 
locale şi aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ce vizează proiecte de investiţii 
locale, se aprobă de consiliul local, ca autoritate deliberativă, la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale.  

Prin hotărârea Consiliului local nr. 210/2022 s-a aprobat forma initiala a proiectului 
programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, in cadrul careia a fost elaborat  

programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi 
monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru 
planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de 
îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde 
este aplicabil. Programul anual al achiziţiilor publice s-a elaborat pe baza referatelor de 
necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea 
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă 
intenţionează să le atribuie în decursul anului următor. La elaborarea programului anual al 
achizitiilor publice, autoritatea contractantă a ţinut cont de:necesităţile obiective de produse, 
servicii şi lucrări; gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); anticipările cu privire 
la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 

Potrivit art. 12 alin. 4 din anexa la HG nr. 395/2016, după aprobarea bugetului propriu, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza programul anual al achiziţiilor publice 
în funcţie de fondurile aprobate. 

După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări 
asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la: 
a)contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai 
mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Lege; 
b)contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu 
pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. 

Este de mentionat ca art. 13 din HG nr. 395/2016 prevede ca prin excepţie de la art. 12 
alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct 
pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, 
după semnarea contractului de finanţare/cofinanţare aferent.  
             Fata de cele mentionate mai sus va rog a dezbate şi aproba proiectul de hotărâre în 
forma prezentată.       

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 


