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Hotărârea nr. 199/2021 
privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 

2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg 

 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 21 
decembrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 211/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/117 din 26.11.2021, prin care conducătorul autorităţii 
contractante propune aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe 
anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, motivat de faptul că această formă 
iniţială, ce reprezintă un proiect al programului achiziţiilor publice, care urmează a se realiza 
în anul următor, inclusiv proiectele şi programele de investiţii locale susţinute din bugetul 
local al unităţii administrativ-teritoriale, cu privire la care normele juridice în materie de 
administraţie publică locală, finanţe publice locale şi de aprobare a documentaţiilor tehnico-
economice, impun a se aproba de consiliul local, ca autoritate deliberativă la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale. 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de compartimentul achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 26167 din data de 16.12.2021;  
b)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 338/77 din 21.12.2021; 
c)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/92 din 21.12.2021; 
         În conformitate cu dispoziţiile art. 12, alin. (1)-(3) art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 din 
anexa la 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 modificarile şi completarile  ulterioare, ale 
Ordinului Preşedintelui A.N.A.P. nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor 
standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor 
sectoriale, ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in 
administraţia publica, cu modificarile şi completarile  ulterioare; 
  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 O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

      HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă forma iniţială a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la 
nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, referitoare la evidenţa achiziţiilor directe de 
produse, servicii şi lucrări, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 4 Prezenta se afişează 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 şi instituţiilor 
interesate.     
 

 

Haţeg,   la  21 decembrie 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
        DREGOESC   ANA 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 199/2021 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

21/12/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 14 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

22/12/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 


