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Proiect de hotărâre nr. 53/2023 

pentru aprobarea modificării art. 4² și a anexei nr. 6 din hotărârea nr. 54/2021  
privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, 
la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în 

condiţiile legii  
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 8941/53 din 10.03.2023, prin care se propune 
aprobarea modificării art. 4² și a anexei nr. 6 din hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea 
actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul autorităţii 
contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii, motivat 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. 

Având în vedere: 
a)hotărârea Consiliului local nr. 75/2021 pentru aprobarea modificării şi completării hotărârii 
nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 
2021, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg; 
         În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 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, ale Ordinului Preşedintelui ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor 
standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor 
sectoriale; 
  În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. 
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 
198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. I Se aprobă modificarea art. 4² și a anexei nr. 6 din hotărârea nr. 54/2021 privind 
aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul 
autorităţii contractante Oraşul Haţeg, care vor avea următorul conţinut: 
,,Art. 4² Se aprobă programul anual, actualizat al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul 
autorităţii contractante Oraşul Haţeg,  aferent proiectului, finanţat prin POR 2014-2020, 
intitulat ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale la Colegiul Naţional I.C.Brătianu Haţeg prin 
construcţia unui corp nou de clădire, pentru învătământul liceal - filiera tehnologică, cod SMIS 
124992”, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta”. 
Art. II Articolul 4² prin care se aprobă anexa nr. 6 la hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea 
actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul autorităţii 
contractante Oraşul Haţeg și implicit această anexă se modifică corespunzător prevederilor 
art. I din prezenta hotărâre”. 



Art. III Se abrogă art. IV și art. V din hotărârea nr. 203/2021. 
Art. IV Compartimentul achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului va 
întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
Art. V Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.   
Art. VI Prezenta se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi la 
panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului Oraşului Haţeg, Direcţiei economice, compartimentului administraţie 
publică locală,  compartimentului achiziţii publice şi prin grija acestuia tuturor structurilor 
interesate.    
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