
PROIECT 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Sectoriale 

al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023 

 
 
Consiliul Judeţean Buzău;  
Având în vedere: 

− referatul Președintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre nr. 1313/19.01.2023; 

− raportul Serviciului Achiziții Publice și Contracte nr. 1314/19.01.2023; 
− avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 305/2022 privind 

aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziții Sectoriale al 
Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023; 

− prevederile  Ordinului   Agenției   Naționale   pentru   Achiziții   Publice   
nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual 
al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor; 

− prevederile Hotărârii 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 achizițiile 
sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile Legii nr.99/2016 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. 1. (1) Se aprobă Programul Anual de Achiziții Sectoriale al Consiliului 

Județean Buzău pentru anul 2023 prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
         (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 
modifice / completeze Programul anual de achiziții sectoriale al Consiliului 
Județean Buzău pentru anul 2023, prin Dispoziție, urmând ca semestrial să se 
prezinte Consiliului Județean Buzău, spre aprobare, forma actualizată a acestuia. 
         
 



 
 
 

Art. 2. 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. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 
interesate precum şi publicitatea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU 

 
 
 

                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                      MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 20 
BUZĂU, 19 IANUARIE 2023 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. ________ din data de ____.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                             
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR SECTORIALE al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023 – Lucrări, Produse, Servicii  
 
 
                                                                                                                                                                                                                             Direcția Economică  
                                                                                                                                                                                                                               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 
 

Modalitatea 
de derulare 
a procedurii 
de atribuire  
On line / Of 
line 

Persoana 
responsabil
ă 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 neatribuite 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 

2 Servicii publice de transport de călători la 
nivelul judeţului Buzău – Contract de delegare 

a gestiunii Serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate 

pentru lotul 5 – grupă de trasee din Programul 
judeţean de transport 2023-2028, pentru 

perioada ianuarie 2023 - iunie 2023 

60130000-8 2.599.147 lei Buget 
propriu 

Negociere fără 
invitaţie 
prealabilă la o 
procedură 
concurenţială 
de ofertare 

Ianuarie 2023 Ianuarie 2023 Offline Serviciul 
Achiziții 
Publice și 
Contracte  

CJ – AS – S2 

 
 
 

Întocmit 
Serviciul Achiziții Publice și Contracte, 

Carolică Alexandru DINU 



            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE 
                 Nr. 1314/19.01.2023 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 

Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău  
pentru anul 2023 

 
 
 

Referitor la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de achiziții 
sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023, arătăm următoarele: 
1. Programul de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 
2023 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie referitoare la 
termene şi forma de prezentare, cheltuielile de capital estimate la nivelul 
autorității contractante fiind sub nivelul de 125 milioane de lei. 
2. Programul de achiziţii sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 
2023, anexat, a fost întocmit și finalizat cu respectarea prevederilor Ordinului 
A.N.A.P. nr. 281 din 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului 
anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale. 
3. Programul de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2023 
a fost întocmit în funcţie de anticipările cu privire la posibilităţile de alocare de 
fonduri în cursul anului 2023 (respectiv din bugetul propriu al judeţului Buzău în 
anul 2023, dar şi de posibilităţile de atragere de noi fonduri). 
4. Potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) 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 achizițiile sectoriale, autoritatea contractantă Consiliul Județean 
Buzău are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul 
Programului de achiziţii sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023, 
în condițiile legii. 
5. În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, înaintăm spre 
analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Buzău Proiectul de Hotărâre privind 
Aprobarea Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău 
pentru anul 2023, conform anexelor. 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

CAROLICĂ ALEXANDRU DINU 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  
            PREŞEDINTE 
    Nr. 1313/19.01.2023 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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. 12 alin. (1) 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 achizițiile sectoriale, autoritatea 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 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. 

Ca urmare a aprobării bugetului propriu, autoritatea contractantă 
actualizează Programul inițial anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean 
Buzău pentru anul 2023 în funcţie de fondurile aprobate. 

Programul anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru 
anul 2023 cuprinde informaţii referitoare la: 
a) obiectul contractului sectoriale/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 
T.V.A.; 
d) sursa de finanţare; 
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie sectorială; 
f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, 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 


	Proiect HCJ aprobare PAS 2023
	privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023
	HOTĂRĂŞTE:
	PREŞEDINTE,
	PETRE - EMANOIL NEAGU

	Anexa P.A.A.S. - 2023
	Raport SAPC pentru PAS 2023
	Referatul Presedintelui PAS 2023

