
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

                            CONSILIUL LOCAL    

                                                         

HOTĂRÂRE 

privind elaborarea Programului anual al 

achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si 

monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

 

 
 Consiliul Local Padina, jud. Buzău, 

 

 Având în vedere: 

 Art. 2 alin. (3), lit. b), art. 12 alin. (1) si alin. (2), art. 14 din H.G. 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; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

 Ordinul ANAP nr. 281/2016 care stabileste formularele standard ale Programului anual 

al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale 

 adresa Institutiei Prefectului Buzau nr. 11408/14.09.2021 

 referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 12040/08.12.2021 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 12041/08.12.2021 

 avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de 

comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 12042/08.12.2021.;  

 

       În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
            Art.1. Elaborarea Programului anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat 

pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. 

Buzau, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

   Art. 2 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

             Art. 3 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei Prefectului Judetului Buzău, 

Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate. 

 

Padina,  15.12.2021 

Nr. 45 

 

Președinte de ședință,            Contrasemneaza, 

Condruz Gheorghe              Secretar General, 

                                                                                                        FRĂTICA NICU 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 15.12.2021., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al. 

(3) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

cu un nr de 11 voturi „pentru”, 0. abţineri şi 1. voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la 

şedinţă. 

 

 



 

Primăria Padina 

Județul Buzău 

Primar 
Nr. 12040 /08.12.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE LA  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind elaborarea Programului anual al 

achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si 

monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

 

 

 
 Având în vedere: 

 

 Art. 2 alin. (3), lit. b), art. 12 alin. (1) si alin. (2), art. 14 din H.G. 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; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

 Ordinul ANAP nr. 281/2016 care stabileste formularele standard ale Programului anual 

al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale 

am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, privind elaborarea Programului anual al 

achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului 

de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

 
 

pe care îl supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră. 

 

  
Primar, 

ec. Chiriţă Ionel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primăria Padina 

Județul Buzău 

Compartimentul contabil 

Nr.  12042/08.12.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind elaborarea Programului anual al 

achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si 

monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

 

 
 

  

 Având în vedere: 

 Art. 2 alin. (3), lit. b), art. 12 alin. (1) si alin. (2), art. 14 din H.G. 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; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

 Ordinul ANAP nr. 281/2016 care stabileste formularele standard ale Programului anual 

al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale 

Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza, in forma initiala in trim. Al IV lea al anului anterior, 

pe baza referatelor de necesitatetransmise de compartimentele autaritatii contractante si cuprinde 

totalitatea contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru pe care autoritatea intentioneza sa le 

atribuie in cursul anului 2022.  

Astfel Proiectul de privind elaborarea Programului anual al achizitiilor publice, pentru anul 

2022, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de 

procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

se va supune spre analiza si dezbatere Consiliului Local al com. Padina, jud. Buzau. 

 

  

 

 

Referent,         Inspector,  

Drăghici Cristina           Negoita Georgeta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Consiliul Local 

Primaria Padina 

Judetul Buzau 

Comisia de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, urbanism şi amenajarea  

teritoriului,administrarea domeniului public  

şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ 

Nr. 12042/08.12.2021 

 

 

 

AVIZ CONSULTATIV 

 

 

 Comisia de dezvoltare economico –socială, buget, finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ, avizează/respinge 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind elaborarea Programului anual al 

achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si 

monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                          COMISIA, 
 

- BAȘTUREA COSTICĂ: - presedinte 

 

- BURNEL OVIDIU – VIOREL: - secretar 

 

- CONDRUZ GHEORGHE:  - membru 

 

- BUNEA LILI: - membru 

 

- DAN JAN: - membru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


