
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea formei actualizate I a Programului de 
Achiziţii Publice al Proiectului „Stimularea mobilității regionale 
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – modernizare D.J. 
203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul 

Buzău”, cod  S.M.I.S. 2014+:124872, Contract de finanţare  
nr. 3379/24.10.2018 

 
Consiliul Judeţean Buzău;   

Având în vedere: 
 referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău, de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 9887/16.06.2022; 
 raportul Serviciului Achiziții Publice și Contracte nr. 9888/16.06.2022; 
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
 prevederile art. 1 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor 
sectoriale; 

 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 317 din data de 16 
noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea Programului de Achiziții 
al Consiliului Județean pentru anul 2018 și pentru aprobarea programului 
proiectului „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale – modernizare D.J. 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni 
– Podu Muncii, județul Buzău”; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările  şi 
completările ulterioare, 

 

 În temeiul art. 173, alin. (1), lit. (f) şi art. 182, alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările  şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art. I. (1) Se aprobă forma actualizată I a Programului de Achiziţii Publice al 
Proiectului „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – modernizare D.J. 
203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, cod  
S.M.I.S. 2014+:124872, Contract de finanţare nr. 3379/ 24.10.2018, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 
modifice/completeze Programul de Achiziţii Publice al Proiectului „Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – modernizare D.J. 203K, km 38+000 – 
75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, prin Dispoziție, urmând ca la 
sfârșitul semestrului II să se prezinte Consiliului Județean Buzău, spre aprobare, 
forma actualizată I a acestuia. 

 
Art. II. Serviciul achiziţii publice şi contracte și celelalte structuri funcționale 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. III. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi publicitatea acesteia pe 
site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
Nr. 141 
BUZĂU, 23 IUNIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
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                      ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.  141 din data de 23.06.2022 

      

 

 
 
 

PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI:  
”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – modernizare D.J. 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu 

Muncii, județul Buzău”, cod  S.M.I.S. 2014+:124872, Contract de finanţare nr. 3379/ 24.10.2018 – forma actualizată I 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Nr.  Titlul achiziției Cod CPV  Sursa de 
finanțare 

Valoarea 
estimată, fără 

TVA 

Tip procedură   Data estimata 
pentru inițierea 

procedurii 

Data estimata 
pentru atribuirea 

contractului 

Codul achiziției publice 

A.  Achizitie publică de lucrări
B.  Achizitie publică de produse 
C.  Achizitie publică de servicii 
1.  Servicii de informare si 

publicitate 
79341000‐6  POR  39.999,99  Achiziție directă  01.11. 2018  30.11.2018  CJ‐MPM‐S1 

2.  Servicii de audit financiar 
extern 

79212100‐4  POR  42.000,00  Achiziție directă  01.11. 2018  30.11.2018  CJ‐MPM‐S2 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
 
Nr.  9887/16.06.2022 
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate  
I a Programului de Achiziţii Publice al Proiectului „Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale – modernizare D.J. 203K, km 38+000 – 75+000, 

Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, cod  S.M.I.S. 
2014+:124872, Contract de finanţare nr. 3379/ 24.10.2018 

 
 

 
Consiliul Judeţean Buzău, autoritate deliberativă a administraţiei publice locale 

constituită la nivelul judeţului Buzău administrează domeniul public şi domeniul 
privat al judeţului. 

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi 
lansate de Consiliul Județean Buzău pe parcursul anului bugetar 2022 reprezintă 
strategia anuală de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante. 

În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, U.A.T. – Județul Buzău în calitate de autoritate 
contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de 
procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor 
necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 
obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este 
aplicabil. Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează, în forma iniţială, în 
trimestrul IV al anului anterior, 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 în decursul anului următor. 

Totodată, trebuie avut în vedere și faptul că norma de aplicare a Legii nr. 
98/2016 privind achizițiile publice prevede în cuprinsul art. 13 că, prin excepţie de la 
art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte 
finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are 
obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor 
publice aferent proiectului respectiv, după semnarea contractului de 
finanţare/cofinanţare aferent.  



 
 
 
Potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări 
sau completări ulterioare în cadrul programului anual al achiziţiilor publice, cu 
condiţia identificării surselor de finanţare. 

Această prevedere trebuie interpretată și aplicată în strânsă corelare cu 
dispoziții art. 12, alin. (6), potrivit cărora   Autoritatea contractantă are obligaţia de 
a publica semestrial în S.E.A.P. extrase din programul anual al achiziţiilor publice, 
precum şi orice modificare asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase 
care se referă la: 
    a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare 
estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Lege; 
    b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare 
sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. 

 
Faţă de aceste considerente, supun adoptării plenului Consiliului Judeţean 

Buzău proiectul de hotărâre în forma prezentată cu privire la forma actualizată a 
Programului de achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022. 

 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 

   PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
            CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE 
 
                 Nr. 9888/16.06.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate  
I a Programului de Achiziţii Publice al Proiectului „Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale – modernizare D.J. 203K, km 38+000 – 75+000, 

Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, cod  S.M.I.S. 
2014+:124872, Contract de finanţare nr. 3379/ 24.10.2018 

 
 

  Având în vedere prevederile legale în materia achizițiilor publice  - Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și 
Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și luând în 
considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 20 din data de 11 
februarie 2022, cu respectarea cerințelor Ordinului Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului Anual de Achiziţii Publice și ale Programului Anual al Achiziţiilor 
Sectoriale, propunem aprobarea formei actualizate I a Programului de Achiziţii 
Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2022 determinat de modificările și 
completările succesive propuse de serviciile din cadrul Consiliului Județean Buzău și 
aprobate prin dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Buzău. 

 În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, respectiv prevederile 
art. 11, alin. (2), art. 12, alin. (1)-(6), art. 13 și ale art. 14, alin. (2), susținem 
adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.                                        

 
ŞEF SERVICIU,  

 
CAROLICĂ ALEXANDRU DINU 
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