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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2023  

și a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 
 
 Având în vedere : 
 - referatul de aprobare nr.85/31 ianuarie 2023 al domnului Neagoe Cristian, primarul 
comunei Talea, prin care se propune aprobarea Programului de investiții pe anul 2023 și a 
Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 ; 
 - raportul de specialitate nr.87/31 ianuarie 2023 al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Talea ; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Talea ; 
 În baza prevederilor : 

- art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ; 
- art.12 alin.(1) si alin.(4) din Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- art.1 din Ordinul nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului 
anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale ; 

- art.129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 

 Consiliul Local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre : 
 

 Art.1 – Se aprobă Programul de investiții pe anul 2023 conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunatalea.ro și va fi comunicată de către secretarul general al comunei 
instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate. 

         
       INIȚIATOR  

                                PRIMAR 
                      CRISTIAN NEAGOE           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                     LAURENȚIU PASCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de investitii pe anul 2023 si a 

Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 
 

 Programul de investiții și Programul anual al achizițiilor publice are la bază 
prevederile art.12 alin.(1) și alin.(4) din Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Întocmirea programului anual al achizițiilor publice s-a realizat în conformitate cu 
prevederile art.1 din Ordinul nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale. 
 În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate, autoritatea publică are 
urmatoarele obligații : 
 1) obligația de a stabili programul anual al achizițiilor publice ; 
 2) elaborarea programului anual al achizițiilor publice într-o prima formă până la 
sfârșitul ultimului trimestru al anului în curs, cuprinzând totalitatea contractelor de 
achiziție publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intentionează să le 
atribuie/încheie în decursul anului urmator. 
 3) obligația, atunci când stabilește programul anual al achizițiilor publice, de a ține 
cont de : 
 a) necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii ; 
 b) gradul de prioritate a necesităților prevăzute la lit.a) ; 
 c) anticipările cu privire la sursele de finanțare ce urmează a fi identificate. 
 4) obligația de a-și actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de 
fondurile aprobate. 
 Programul anual al achizițiilor publice cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor 
– cadru pe care autoritatea contractantă intentionează să le atribuie/încheie în decursul 
anului 2023. 
 Având în vedere că bugetul general de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al 
comunei Talea a fost aprobat, în funcție de necesitățile obiective de produse, lucrări și de 
servicii, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiții pe 
anul 2023 și a programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023. 
 

PRIMAR 
Cristian NEAGOE 
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Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2023 

și a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 
 

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a procedat la 
elaborarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, cu respectarea 
prevederilor art.12 alin.(1) și alin (4) din HGR nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică 
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare : 

“Art.12. - (1) În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a elabora 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. 

(4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi 
actualiza programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.” 
  La elaborarea acestora se vor utiliza cel puțin următoarele elemente prevăzute în mod 
expres la art.12 alin.(5) și art.13 din HGR nr.395/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare :  

“Art.12. - (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin 
informaţii referitoare la:  
 a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului - cadru; 
 b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
 c) valoarea estimată a contractului/acordului - cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat 
al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
 d) sursa de finanţare; 
 e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
 f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
 g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
 h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 

Art.13. - 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.” 
 La elaborarea programului anual al achizițiilor publice s-au avut în vedere prevederile 
Ordinului nr.281/2006 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 
achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale. 
 Concluzii : 
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2023 și a 
Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 îndeplinește condițiile de legalitate 
pentru a fi supus dezbaterii și adoptării Consiliului Local Talea. 
 

Secretar general 
Pascu Laurențiu 


