
 

 

 
JUDEŢUL   VÂLCEA 

 COMUNA  FRÂNCESTI 

                                                            CONSILIUL LOCAL  

 

                                         

                                          PROIECT DE HOTARARE  

 

Privitor la :  Programului anual de achiziții publice a comunei Frâncesti pentru anul 

2023 

                      

             Consiliul Local al comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data 02.02.2023, la care participă un număr de ___  consilieri din 

totalul de ___ consilieri în funcţie ; 

            Văzând că prin Hotararea nr. 7/2023 domnul domnul consilier _____a fost 

ales presedinte de sedinta pentru lunile februarie, martie si aprilie 2023; 

           Luând în dezbatere :  

         -  Raportul de aprobare întocmit de primarul comunei Frâncesti, prin care 

propune  aprobarea Programului anual de achiziții publice a comunei Frâncesti 

pentru anul 2023, inregistrat  sub numărul 292 din 10.01.2023 ; 

       - raportul compartimentului de resort  înregistrat la nr.13073  din 12.12.2022 

tinandu-se cont de  modificările legislative în ceea ce privește achizițiile publice ; 

        - Luând în considerare raportul Comisiilor reunite din cadrul consiliului local 

înregistrat la nr.___/2023 ; 

          -Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii a proiectului de 

hotărâre, înregistrat sub nr.____ /2023, întocmit de secretarul localităţii ; 

 În conformitate cu prevederile: 

-art. 7 alin. (2) dinLegea 53/2002 , privind transparența decizionlă, proces verbal 

afisare nr. 104 din 06.01.2022; 

- art.12  alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6),  din  Hotărârea  nr. 

395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare ; 

- art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), d), alin. (7) lit. j) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ; 

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) si lit.(g) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a)  

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Consiliul local Frâncesti, cu  un numar de __ voturi “ pentru”, adoptă 

următoarea,  

H O T ĂRARE : 

    Art.1- Se  propune  aprobarea  Programului  anual de achiziții publice al  

comunei Frâncesti pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

     



     Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul 

comunei Frâncesti şi compartimentul cu atribuțiile în domeniul achizițiilor publice.  

      Art.3- Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului 

comunei Frâncesti şi va fi comunicată:      

                            -    Instituţiei Prefectului- Judetul Vâlcea 

                            -    Primarului  comunei Frâncesti 

                           -  Persoanelor nominalizate în grupul de lucru cu atribuții în 

domeniul achizițiilor publice.                                                                          

                                                                                  

                                                                         Frâncesti :  10.01.2023 

 

 

 

      INITIATOR PROIECT,                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

              PRIMAR                                           Secretar general uat Frâncesti 

     DANIEL FLORIN PARASCHIV                       Lazăr Gabriela 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

NR_13073  din  12  decembrie 2022 

R A P O R T 

  

cu privire la:  aprobarea programului  anual de achiziții publice a comunei 

Frâncesti  pentru anul 2023 

 

 În conformitate cu prevederile : 

 -Legii  nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 - Hotararea nr. 395 / 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru 

anul 2023  trebuie  aprobat Programul anual al achizitiilor publice ce este un 

instrument managerial utilizat in planificarea si monitorizarea portofoliului de 

procese de achizitie . 

    Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de 

necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde 

totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea 

contractantă intenţionează să le atribuie in decursul anului 2023.  

      După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligația de a-şi 

actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate.  

       Avand in vedere cele mentionate anterior, este necesar aprobarea Programului 

anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 

      Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin 

informatiile referitoare la : 

-obiectul contractului de achizitie publica 

 -codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV) 

-valoarea  estimată a contractului cadrul/acordului cadru ce urmează a fi atribuit ca 

rezultat al  derulării unui proces de achizitie publică, exprimată in lei, fără tva; 

- sursa de finantare; 

-procedura stabilită pentru derularea procesului de achizitie publica; 

-durata estimată pentru initierea procedurii; 

-data estimată pentru atribuirea contractului 

-modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline; 

-codul unic de identificare  a fiecarui contract pentru care se deruleaza procedura 

de atribuire inclusă in programul anual al achizitiilor publice; 

    Fată de cele prezentate vă rugam a initia un proiect de hotarare in acest sens. 

                              

                                        Consilier cu delegare achizitii publice, 

                                                Călugărițoiu Ioana Cătălina                                                           

 



 

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

       JUDETUL VALCEA 

  Nr. 292 din 10.01.2023 

                                         

                                                   Raport de aprobare 

 

         Cu privire la:   aprobarea programului  anual de achiziții publice a comunei 

Frâncesti  pentru anul 2023 

 

 

Avand in vedere Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub 

nr. 13073 din   12 .12.2022, prin care se propune initierea unui Proiect de hotarare 

cu privire la aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2023; 

În conformitate cu prevederile : 

 -Legii  nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 - Hotararea nr. 395 / 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru 

anul 2022  trebuie  aprobat Programul anual al achizitiilor publice ce este un 

instrument managerial utilizat in planificarea si monitorizarea portofoliului de 

procese de achizitie . 

    Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de 

necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde 

totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea 

contractantă intenţionează să le atribuie in decursul anului 2023.  

    După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligația de a-şi 

actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate.  

     Avand in vedere cele mentionate anterior, este necesar aprobarea Programului 

anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 .  

      Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin 

informatiile referitoare la : 

-obiectul contractului de achizitie publica 

 -codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV) 

-valoarea aestimată a contractului cadrul/acordului cadru ce urmează a fi atribuit ca 

rezultat al  derulării unui proces de achizitie publică, exprimată in lei, fără tva; 

- sursa de finantare; 

-procedura stabilită pentru derularea procesului de achizitie publica; 

-durata estimată pentru initierea procedurii; 

-data estimată pentru atribuirea contractului 

-modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline; 

-codul uni de identificare  a fiecarui contract pentru care se deruleaza procedura de 

atribuire inclusă in programul anual al achizitiilor publice; 

    Urmare a celor expuse mai  se propune analizarea si  aprobarea  Proiectului de 

hotararea  si a  Programului de achiziții conform  anexei  la proiect. 



 

 

 

 

                                                          PRIMAR, 

                                          DANIEL FLORIN PARASCHIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


