
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul Comunei  Florica, judetul 
Buzău pentru anul 2023 

 
Primarul  Comunei Florica, judeţul Buzău, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al  primarului comunei, înregistrat la nr.2625/25.10.2022 în calitate 

de initiator al proiectului de hotărâre; 
      -raportul  de specialitate al compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău,  înregistrat la nr.2630/25.10.2022;  
      -avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica, 
      - prevederile art.12, art.13 și art.14 din H.G. nr. 395/2016 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, actualizată;  
    - prevederile Legii nr.98/2016 privind privind achizițiile publice, actualizată; 

 - prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a și alin.14 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - În temeiul art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

           Art.1. Se aprobă Programul anual de achiziţii publice al comunei Florica, judetul Buzău 
pentru anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.2. Se împuterniceste primarul comunei Florica, să numească, prin dispozitie, comisia de 
evaluare pentru procedurile de achizitie publică. 

Art.3. Primarul comunei împreună cu serviciul financiar-contabil si achizitii publice  vor 
duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
          Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunostinţa persoanelor si instituţiilor interesate 
prezenta hotărâre. 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

ING. ZAHARIA ION 
 

                                                                    Avizat, 
                                                                                Secretar general delegat, 
                                                                                   Lupu Marcelica Adriana               
Nr.56 
Comuna Florica  
  


