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RAPORT 
 

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

 
 

 
 În conformitate cu  dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 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, Municipiul Orăștie a procedat la întocmirea prezentului Program Anual al 
Achizițiilor Publice pentru anul 2023, 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. 
       Programul Anual al Achizițiilor Publice, forma inițială, va cuprinde cel puțin informații referitoare 
la: 
a) obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru; 
b) codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui 
proces de achiziție, exprimată în lei, fără TVA; 
d) sursa de finanțare; 
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție; 
f) data estimată pentru inițierea procedurii; 
g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline 
                 
           Valorile estimative  ale achizițiilor sunt prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre și sunt 
stabilite comparativ  cu achizițiile similare efectuate în anii precedenți și referatele de necesitate a 
compartimentelor din cadrul Municipiului Orăștie. 
 
            În conformitate cu art. 12, alin. (4) din HGR nr  395/2016 pentru aprobarea  normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ 
acord-cadru   din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice după aprobarea bugetului propriu, 



 
 

autoritatea contractantă are obligația de a-și actualiza Programul Anual al Achizițiilor Publice în 
funcție de fondurile aprobate. 
            Programul Anual al Achizițiilor Publice, conform art. 14, alin (2) din HG nr. 395/2016 poate 
suferi modificări sau completări ulterioare, cu condiția identificării surselor de finanțare. 
 
 Ținând cont de necesitatea și oportunitatea considerăm că, proiectul se încadrează în 
prevederile legale și poate fi  dezbătut și aprobat în forma prezentată  cu respectarea atribuțiilor ce vă 
sunt date de Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019. 
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