
NR. ____ / _____.02.2023 
 Vizat secretar general comuna, 

ROMANIA         Marcian Bogdan POPA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 pentru  aprobarea formei initiale a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 
2023 

 
 
 
Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 129 alin. (2), lit. b) si c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Luând act de :  
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cosminele, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. _____ / _____.02.2023;  
- Raportul de avizare întocmit de catre d-ul Popa Marcian Bogdan, înregistrat sub  nr. 

_____ / ____.02.2023; 
- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, 
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

In temeiul art. 129, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

Consiliul local  al comunei Cosminele, judetul Prahova, adopta  prezenta 
 

HOTARARE: 
 

Art.1. Se aproba forma initiala a Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2023, in 
conformitate cu anexa la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta. 
            Art.2. Serviciul financiar- contabil va asigura  ducerea  la  indeplinire a prezentei hotarari. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor şi instituţiilor interesate de către 
secretarul general al comunei. 

 
 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

NAE Iulian 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
PRIMAR 
Nr. ____ / _____.02.2023 
 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE la PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 pentru  aprobarea formei initiale a Programului anual al achizitiilor publice 

pentru anul 2023 
 
 
 

 
           Subsemnatul Popa Marcian Bogdan, secretar general al comunei Cosminele, 
Judetul Prahova, abilitat prin dispozitiile art. 243, alin. (1), lit. a)  din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, analizand prin 
prisma actelor normative, acord aviz FAVORABIL din punct de vedere al legalitatii 
proiectului de hotarare pentru  aprobarea formei initiale a Programului anual al 
achizitiilor publice pentru anul 2023. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Secretar general al comunei, 
Marcian Bogdan POPA 

 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
P R I M A R 
Nr.  _____ / ____.02.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotarare privind aprobarea formei initiale a Programului anual al achizitiilor 

publice pentru anul 2023 
 
          
              Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc anual programul de 
achizitii publice pentru anul urmator in conformitate cu prevederile legii nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 395/2016  
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului cadrul din legea nr. 98/2016. 
             Prezentul program anual de achizitii publice reprezinta totalitatea proceselor de achizitie 
publica planificate a fi lansate de comuna Cosminele in calitate de autoritate contractanta, pe 
parcursul unui an. Conform dispozitiilor legale, programul anual de achizitii publice se aproba de 
conducatorul autoritatii contractante. Programul anual de achizitii publice se poate modifica sau 
completa ulterior. Introducerea modificarilor si completarilor in prezentul program, este 
conditionata de identificarea surselor de finantare.  
             Astfel, am initiat acest proiect de hotarare care cuprinde programul anual de achizitie 
publica necesar a se realiza in anul 2023, referindu-se atat la investitiile demarate in anul 2022 si 
nefinalizate, finalizarea acestor investitii estimandu-se a fi continuate pe parcursul anului curent 
precum si pentru alte achizitii publice propuse a fi demarate in anul 2023. (cuprinse in anexa) 
Valoarea estimativa a achizitiilor sunt prevazute in anexa la proiectul de hotarare  si sunt stabilite 
comparativ cu achizitii similar efectuate in anii precedent precum si functie de devizele generale 
aferente unor achizitii propuse.   
        
 
            
 Temeiul legal: - legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, republicata 

              - HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadrul din 
legea nr. 98/2016. 

  
 
 
 

Initiator, 
Primar 

Iulian NAE 
 


