
 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI 

 

 HOTARARE 

 

Privind aprobarea programului anual de achiziţii publice al comunei Brănești pe anul 2022 

___________________________________________________________________________ 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 

Având în vedere: 

 

- raportul de aprobare  nr. 854 din 07.02.2022 a primarului comunei Brănești, din care rezultă 

necesitatea aprobării programului anual de achiziţii publice pe anul 2021, 

- Raportul de specialitate cu nr. 855 din 07.02.2022; 

-raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

- Prevederile art. 12, 13 şi 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și de prevederile art. 13, 

14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, 

- Prevederile Ordinului nr. 281/2016 al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind 

stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului 

anual al achiziţiilor sectoriale, 

-Prevederire art. 129 alin. 4 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind codul administrative 

                 În temeiul prevederilor art. 196 alin1 ) lit.a)  si art. 243 alin 1) lit a) din OUG 

57/2019 codul administrativ,   

 

HOTARASTE 

 

Art. 1. Se  aproba Programul anual de achiziţii publice pentru anul 2022, conform anexei nr. 

1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se comunica  Primarului comunei Brănești, 

compartimentele financiar-contabil și achiziții publice  ,conform legii , prin grija secretarului 

general al comunei  Brănești. 

 

Nr. _______ 

Data________ 

  

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA, 

                      -consilier local-                                            -    secretar general u.a.t.c. – 

                    Sorin  COMAN                                                  jr  Florentina  OPREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 

....../............1 

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplăo s-a făcut cu majoritate 

calificatăo absolută o 2 

 

2 Comunicarea către primar2)  

3 Comunicarea către prefectul judeţului3)  

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5)  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4) +5) 

 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 

absolută sau simplă, după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 

proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 

lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin 

grija secretarului general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică." 

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează." 

 

1Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 

2Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local. 
 
      
 
 

 


