
Municipiul Orăștie 

Nr.15850/07.11.2022             

  

 

 

 

 
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie pentru anul 2023 în forma inițială 

 

 

Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a Municipiului Orăștie 

pentru anul 2023 în forma inițială. 

 
 În elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, forma inițială, se vor utiliza ca  informații cel 

puțin  următoarele elemente estimative: 

a) necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări; 

b) gradul de prioritate a necesităților prevăzute la lit. a); 

c) anticipările cu privire la sursele de finanțare ce urmează a fi identificate. 

            Programul Anual al Achizițiilor Publice, forma inițială, se elaborează, potrivit dispozițiilor legale, respectiv art. 12, alin. (2) 

din HG nr. 395/2016, în trimestrul IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele 

Municipiului Orăștie, și cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe care Municipiul Orăștie 

intenționează să le atribuie, în decursul anului următor. 

 

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:  

• Proiectul de hotărâre (.pdf în atașament) 

• Referatul de aprobare (.pdf în atașament) 

• Raportul de specialitate (.pdf în atașament) 

• Programul Achizițiilor Publice pentru anul 2023 

 

Documentația poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a Primăriei municipiului Orăștie, la adresa: https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-

decizionala; 

• la sediul Primăriei municipiului Orăștie, Piața Aurel Vlaicu  nr.3 (panoul de afişaj); 

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei și Compartimentul 

Informații pentru Cetățeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local. 

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență 

decizională se pot depune până la data de 12 decembrie 2022. 

• prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul: https://primariaorastie.ro/ro/transparenta-

decizionala/proiect-de-hotarare-nr-229-2022&page=1  

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@orastie.info.ro  

• prin poștă, pe adresa Piata Aurel Vlaicu, nr.3, Orăștie 

• la sediul instituției, Compartimentul Informații pentru Cetățeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local, de luni până  

vineri, între orele 8:00-15:30   

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de hotărâre .....” 

 

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-

decizionala 

 

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în 

cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică 

până la data de 23 decembrie 2022. 

 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0254/241513, e-mail: 

primaria@orastie.info.ro , persoană de contact: jr.Fleșeriu Ciprian 

 

Publicat la data de 07.11.2022, aflat în dezbatere publică până la data de 23.12.2022. 
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