
                                                                                                                                                           
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de 

Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău  
pentru anul 2023 

 
 
        Consiliul Judeţean Buzău; 
          Având în vedere:  

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 
de hotărâre nr. 20137/12.12.2022; 

- raportul comun al Biroului de transport public din cadrul Direcţiei pentru 
administrarea Patrimoniului şi Investiţii şi al Serviciului Achiziţii Publice şi 
Contracte nr. 20138/12.12.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   anexate 
la hotărâre; 

- prevederile art. 2 din Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului Anual al achiziţiilor 
sectoriale; 

- prevederile art. 2 alin. 3 lit. b), art. 9 alin. 3 şi 4, art. 13 şi art. 98-99 din 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale; 

- prevederile Punctului XV - Măsuri privind transportul rutier județean de 
persoane și transportul elevilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 
mai 2020 în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii 
Educatiei Naționale nr.1/2011 precum și a altor acte normative;  

- prevederile art. 8, art. 117 din Legea nr. 99/2016, actualizată, privind 
achiziţiile sectoriale, 

      În temeiul art. 173 alin. 1 lit. f, art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă forma inițială a Programului Anual de Achiziţii 
Sectoriale  al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023, conform anexei la 
prezenta hotărâre.  

 



 
(2) După aprobarea bugetului propriu, entitatea contractantă va 

definitiva Programul Annual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău 
pentru anul 2023 în funcţie de sursele de finanțare. 

 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 
modifice / completeze Programul de achiziții sectoriale al Consiliului Județean 
Buzău pentru anul 2023, prevăzut la art. 1, alin. (1), prin Dispoziție. 
 

Art. 2 Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii – Biroul de 
transport Public şi Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

      
Art. 3 Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău,  autorităţilor, 
instituţiilor şi persoanelor interesate, precum şi publicarea pe site-ul autorităţii 
judeţene.  

 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
                                                                   
                                             CONTRASEMNEAZĂ  

                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU  
                                
                                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
Nr. 305 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022  
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 
(Domnul consilier județean Bîrlă Marian nu participă la vot fiind sub incidenţa 
art.  228 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ). 
 
 
 



 
F-BAPI-01 

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 305 din data de 15.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                             
 
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR SECTORIALE al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023 – Lucrări, Produse, Servicii – forma inițială.   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             Direcția Economică  
                                                                                                                                                                                                                   Avizat pt. existența sumelor în budget,  
                                                                                                                                                                                                                               Director executiv 
                                                                                                                                                                                                                             Liviu Mihai CIOLAN 
 
 
 
 
 
Servicii: 

Nr. 
crt.  

Tipul și obiectul contractului de achiziție 
publică / acordului cadru 

CODUL 
C.P.V. 

Valoarea estimată a 
contractului de 
achiziție publică / 
acordului cadru 
 
Lei, fără T.V.A. 

Sursa de 
finanțare  

Procedura 
stabilită / 
instrumente 
specifice 
pentru 
derularea 
procesului 
de achiziție 

Data (luna) 
estimată pentru 
inițierea 
procedurii 

Data (luna) 
estimată pentru 
atribuierea 
contractului de 
achiziție 
publică / 
acordului cadru 
 

Modalit
atea de 
derulare 
a 
procedu
rii de 
atribuir
e  
On line / 
Of line 

Persoana 
responsabilă 
cu aplicarea 
procedurii de 
atribuire 

Codul 
Achiziției 

1 Servicii 
Servicii publice de transport județean de 

călători la nivelul județului Buzău – Contract 
de Delegare a gestiunii serviciului public 
județean de transport de persoane prin 

curse regulate, 
la nivelul județului Buzău, pentru perioada 

2023 - 2028 - 6 (ani) - Loturile rămase 
nesatribuite în urma derulării, în baza 

Anunțului de participare nr. CN 1045900 din 
data de 11.08.2022, a procedurii de achiziții 

sectoriale - Licitație deschisă 
 

60130000-8 27.794.502,00 lei Buget 
propriu 

Licitație 
deschisă 

Ianuarie 2023 Decembrie 2023 On line Serviciul 
Achiziții 
Publice și 
Contracte  

CJ – AS – S1 

 
 
                                                                                                                                                                       Întocmit,  
                                                                                                                                              Consilier  juridic Bogdan Virgil BARBU               
 



 
 
                                             

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
    Nr.  20137/12.12.2022 
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea formei inițiale a  

Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului 
Județean Buzău pentru anul 2023 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, autoritate deliberativă a administraţiei publice 
locale constituită la nivelul judeţului Buzău, conform dispoziţiilor art. 173 alin 
(1), lit. „c)”  și „f” precum şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, administrează domeniul 
public şi domeniul privat al judeţului. 

 
Potrivit prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 394 / 2016 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora 
programul anual al achiziţiilor sectoriale, ca instrument managerial utilizat 
pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel 
de entitate 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. 

 
După aprobarea bugetului propriu, entitatea contractantă are obligaţia de 

a-şi actualiza programul anual al achiziţiilor sectoriale în funcţie de fondurile 
aprobate. 

Forma inițială a Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului 
Județean Buzău pentru anul 2023 se elaborează în funcție de: 
    a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 
    c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
     

Programul anual al achiziţiilor sectoriale trebuie să cuprindă cel puţin 
informaţii referitoare la: 
    a) obiectul contractului sectorial/acordului-cadru; 
    b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
    c) valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru ce urmează a fi 
atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără 
TVA; 
 



 
 
 
    d) sursa de finanţare; 
    e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
    f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
    g) data estimată pentru atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru; 
    h) modalitatea de derulare a procesului de achiziţie, respectiv online sau 
offline. 
    i) codul unic de identificare a fiecărui obiect de contract pentru care se 
derulează o procedură de atribuire inclusă în programul anual al achiziţiilor 
sectoriale. 

 
Faţă de aceste considerente, supun adoptării plenului Consiliului Judeţean 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
   PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

        Direcţia pentru Administrarea  
            Patrimoniului şi Investiţii  
           Biroul de Transport Public 
 
   Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte 
 

       Nr.  20138/12.12.2022 
 

 
RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea formei iniţiale a 
Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean 

Buzău pentru anul 2023 
 

                  
        Serviciul de transport public rutier judeţean de persoane prin curse 
regulate la nivelul Judeţului Buzău se desfăşoară, în prezent, în baza 
Programului Judeţean de transport, cu valabilitate începând cu 01.05.2013, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 238/2012, modificată 
prin Hotărârile Consiliului judeţean Buzău nr. 48/2016 şi respectiv nr. 
238/2016. Traseele aprobate în cadrul acestui program sunt deservite de 
operatori de transport, societăţi comerciale titulare de licenţe de traseu şi au 
fost atribuite în baza unor şedinţe de atribuire electronică, organizate de 
Consiliul Judeţean Buzău în condiţii concurenţiale, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 92/2007 şi a Normelor de aplicare a acestei legi.  
 
         Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului  
nr. 70/2020, valabilitatea licenţelor de traseu şi implicit a Programului judeţean 
de transport rutier de persoane prin servicii regulate a fost prelungită până la 
data de 31.12.2022. Totodată s-a instituit obligaţia consiliilor judeţene de a 
încheia contracte de delegare a gestiunii, pentru asigurarea continuităţii 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, cu 
valabilitate până la data de 31.12.2022, când se vor finaliza procedurile de 
atribuire a contractelor de servicii publice potrivit Regulamentului CE nr. 
1370/2007.  
 
         Consiliul Judeţean Buzău a asigurat punerea în executare a acestor 
prevederi legale, sens în care a fost adoptată Hotărârea nr. 166/17.09.2020 
privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, precum şi Hotărârea nr. 
96/2020 prin care a fost aprobată prelungirea valabilităţii Programului Judeţean 
de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, 
până la data de 31.12.2022.  



 
Prin urmare serviciul de transport public judeţean de persoane este 

asigurat în acest moment de operatorii de transport, în baza contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului şi a licenţelor de traseu, ambele cu valabilitate 
până la data de 31.12.2022. În vederea asigurării continuităţii serviciului şi 
după această dată se impune derularea unei proceduri de atribuire competitivă, 
în conformitate cu prevederile Legiii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ teritoriale, precum şi ale Ordinului comun al Preşedintelui ANAP şi 
al Preşedintelui ANRSC. nr. 131/1401/2019. Autoritatea Judeţeană a iniţiat 
deja demersuri în vederea organizării procedurii de achiziţie sectorială a 
serviciului de transport pe o perioadă de 10 ani ulterior datei de 31.12.2022, 
sens în care a transmis spre publicare anunţul de intenţie din data de 
22.05.2020 către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  
 

Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3 şi 4, 
respectiv art. 13 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii nr. 99/2016, în trimestrul IV al anului în curs entitatea contractantă 
trebuie să aprobate Programul anual al achiziţiilor sectoriale şi Strategia de 
contractare, după caz, pentru anul următor.  

 
După aprobarea bugetului propriu, entitatea contractantă are obligaţia de 

a-şi actualiza programul anual al achiziţiilor sectoriale în funcţie de fondurile 
aprobate. 

Forma inițială a Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului 
Județean Buzău pentru anul 2022 se elaborează în funcție de: 
    a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 
    c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
     

Programul anual al achiziţiilor sectoriale trebuie să cuprindă cel puţin 
informaţii referitoare la: 
    a) obiectul contractului sectorial/acordului-cadru; 
    b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (C.P.V.); 
    c) valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru ce urmează a fi 
atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără 
TVA; 
    d) sursa de finanţare; 
    e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
    f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
    g) data estimată pentru atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru; 
    h) modalitatea de derulare a procesului de achiziţie, respectiv online sau 
offline. 
    i) codul unic de identificare a fiecărui obiect de contract pentru care se 
derulează o procedură de atribuire inclusă în programul anual al achiziţiilor 
sectoriale. 
 
 
 
 



 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, propunem adoptarea de către 

Consiliul Județean Buzău a proiectului de hotărâre privind aprobarea formei 
iniţiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău 
pentru anul 2023 şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii pentru cinci trasee de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate în forma prezentată.  
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,  
 
     PETRE IULIAN 
 

                                                       Serviciul Achiziţii Publice                         
                                                                          şi Contracte  
Biroul Transport Public                                    Şef Serviciu  
         Şef Birou                                         Dinu Carolică Alexandru 
   Popescu Romeo  
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