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Proiect de hotărâre nr. 211/2021 
privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 

2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare 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. 
         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, Biroului tehnic,investiţii, dezvoltare, Compartimentului 
administraţie publică locală,  Compartimentului achiziţii publice şi prin grija acestuia tuturor 
structurilor şi instituţiilor interesate.     
 
Haţeg,   la 26 noiembrie 2021 
  

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian-Emilian PUŞCAŞ 


