
ROMÂNIA                                                                                      Nr. 5903 / 22.12.2021 

 JUDEŢUL CONSTANTA 

   COMUNA  MERENI 
             PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea  Programului anual al achizitiilor publice  pe anul 2022 

 

 

 Având în vedere: 
     - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni in calitatea sa de initiator 
inregistrat sub nr. 5904 / 22.12.2021  intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), 
lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in calitate de initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate al domnului  David Ion avand functia de auditor in cadrul  
Compartimentului de audit intern  inregistrat sub nr.5933 / 22.12.2021; 
 -Prevederile art. 2, art. 32, art. 120, alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, 
republicata; 
 -Prevederile art. 10, pct. 3 din Carta europeana  a autonomiei locale adoptata la 
Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
 -Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 
2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice,  cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 -Prevederile art. 2, alin. (3) , lit.b), art. 12, alin. (1) si alin. (4) si art. 13 din HG  nr. 395 / 
2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  referitoare la 
atribuirea  contractului de  achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind 
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile  Ordinului ANAP nr. 281 / 2016 privind stabilirea  formularelor standard  
ale Programului anual al achizitiilor publice  si programului anual al achizitiilor sectoriale; 
 -Prevederile  legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  cu privire la elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  

   În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (4), lit. e), alin. (2), lit. b) si lit. f) , 
art. 139, alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197, alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 198, 
alin. (1) si art. 199, alin. (1) si alin. (2), art. 240  si art. 243, alin. (1), lit. a)  si lit e) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 
 

            ART. 1.Aprobarea  Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022, conform 
anexei nr. 1 care face parte integranta  din prezentul proiect de hotarare. 
         ART.  2-  Prezenta hotarare poate fi atacata  in conditiile Legii nr. 554 / 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 ART. 3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 



Mereni prin intermediul  compartimentului de specialitate. 
  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 

Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   
compartimentelor urbanism si contabilitate. 
 

             Initiator,  
                Primar 

 

           Gurita Dumitru                                                                                    Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                                    Secretar general  
                                                                                                                                        Serif  Sibel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primaria comunei Mereni 
   Primar 

                                                                                                  Nr.5904 / 22.12.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea  Programului anual al achizitiilor publice  pe anul 2022 

  

 

 

Potrivit dispozitiilor  Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, republicata si ale HG 
nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la  atribuirea  contractului de achizitie publica /  acordului cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind 
achizitiile publice, republicata, pentru  stabilirea formei initiale  a programului anual al 
achizitiilor publice, autoritatea contractanta are obligatia de a tine cont de : 

a) Necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari; 
b) Gradul de prioritate a necesitatilor  prevazute la lit. a); 
c) Anticiparile  cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate. 
Prezentul program anual al achizitiilor publice reprezinta  totalitatea proceselor de 

achizitie publica planificate a fi lansate de Comuna Mereni in calitate de autoritate  
contractanta  pe parcusrul unui an. 

Forma initiala a Programului anual al achizitiilor publice se realizeaza, potrivit 
dispozitiilor  legale in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia ii corespund  procesele 
de achizitie publica cuprinse in aceasta, pe baza referatelor de necesitate  transmise de 
compartimentele  autoritatilor contractante si se aproba de catre conducatorul autoritatii 
contractante. 

Programul anual al achizitiilor publice se poate  modifica sau completa ulterior, 
modificari / completari care se aproba conform prevederilor de mai sus. Introducerea  
modificarilor sau completarilor in prezentul program este conditionata de identificarea  
surselor de finantare. 

Programul anual al achizitiilor publice este  instrument managerial utilizat pentru 
planificarea si monitorizarea  portofoliului  de procese de achizitie la nivel de  autoritate 
contractanta, pentru planificarea  resurselor necesare derularii proceselor si pentru verificarea 
modului de indeplinire a obiectivelor din strategia locala de dezvoltare a Comunei Mereni. 

Am initiat acest proiect de hotarare care cuprinde  forma initiala a programului anual 
al achizitiilor publice necesare a se realiza in anul 2022, referindu-se  atat la investitiile  
demarate in anul 2021 si nefinalizate, finalizarea acestor investtiii  estimandu-se a fi continuate  
pe parcursul anului 2022 precum si pentru alte achizitii publice propuse a se efectua in anul 
2022 cuprinse  in anexa nr. 1 la proiectul de hotarare nr. 5903 / 22.12.2021. 

Valorile estimative  ale achizitiilor mai sus mentionate  sunt prevazute in anexa  nr. 1 la 
proiectul de hotarare si sunt stabilite  comparativ cu  achizitii similar efectuate in anii 
precedenti precum si  in functie de devizele   generale  aferente unor achizitii propuse. 

 

In conformitate cu prevederile HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/ acordului cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, republicata, dupa 
aprobarea  bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia  de a-si definitiva  



programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de 
atragere a altor fonduri. 

 

Tinandn cont de necesitatea si oportunitatea acestui proiect il supun spre dezbatere si 
aprobare in forma prezentata cu respectarea  atributiilor ce va  sunt date de OUG nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

La redactarea  prezentului referat de aprobare au fost avute in vedere prevederile OUG 
nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ si ale Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

GURITA DUMITRU 

 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


