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Total consilieri Consiliul Local: 15 

Prezenţi: 12 

Pentru: 12 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

 

 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 10 din 02.02.2023 

 

privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam 

pe anul 2023 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam 

 pe anul 2023 
 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali s-a reunit în şedinţa extraordinară din data de 02.02.2023. 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
a) prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) prevederile art. 7 alin. (2), art. 858-886, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul Civil, republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare;  
c) prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
d) prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  
e) prevederile art. 12-13 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică acord-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

f) prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

g) prevederile Ordinului ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului 
anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale; 

h) prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;  

i) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Ţinând cont de: 
a) H.C.L. Periam nr. 92/20.12.2022 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al 

Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2023; 
b) H.C.L. Periam nr. 7/02.02.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2023; 
c) Programul Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2023 - 

actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2023, înregistrat la 
Primăria Comunei Periam sub nr. 642/01.02.2023. 

 

                               R O M Â N I A  

                                      J U D E Ț U L  T I M I Ș  

                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   PERIAM 
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Luând act de: 
a) referatul de aprobare nr. 645/01.02.2023 prezentat de Primarul Comunei Periam, domnul Cornel 

Dumitraș; 
b) raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

648/01.02.2023 prezentat de doamna Gyongyi Ponta, inspector I principal-urbanism și amenajarea 
teritoriului în cadrul compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism şi Transport public al 
primăriei comunei Periam, având atribuții delegate în domeniul achizițiilor publice; 

c) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat prin 
H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020;  

d) avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam.     
         

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art.129 alin. (2) lit. b), art. 

129 alin. (4) lit. f), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 139 

alin. (3) lit. a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 - 200, art. 243 alin. (1) și art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM 
adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă Programul Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” 

Periam pe anul 2023 - actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe 

anul 2023, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        (2) Programul Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam se poate 

modifica sau completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor legale.  
        (3) Introducerea modificărilor și completărilor în Program, este condiţionată de identificarea 

surselor de finanţare. 
 

Art. 2. Se împuterniceşte domnul Cornel Dumitraș, primarul comunei Periam, să numească comisia de 

evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziţie publică în parte. 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul și potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Cornel 

Dumitraș, compartimentul Financiar-contabil, impozite şi taxe, doamna Gyongyi Ponta, inspector I 

principal-urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul primăriei comunei Periam, conducerea Clubului 

Sportiv „AVÂNTUL” Periam și responsabilul C.F.P. din cadrul primăriei comunei Periam.  

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Periam, în 

termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- primarului comunei Periam; 

- clubului sportiv „AVÂNTUL” Periam; 

- compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul primăriei Comunei Periam; 

- doamnei Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul 

compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism şi Transport public al primăriei, 

având atribuții delegate în domeniul achizițiilor publice; 

- responsabilului CFP; 

- la dosarul şedinţei; 
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- se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariaperiam.ro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 10/2023 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 02/02/2023 

 

2 Comunicarea către primarul comunei2) 02/02/2023 
3 Comunicarea către prefectul județului3) 03/02/2023 
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 03/02/2023 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) - 
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 03/02/2023 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
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 cunoștința publică și se comunică, în condițiile 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 cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         Florin HULBĂR 

          ______________________________ 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PERIAM, 

 Daciana BRONŢ  

  _________________________________ 

 

 

 

L.S. 

http://www.primariaperiam.ro/
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                                                                          ROMÂNIA                                                                     ANEXA Nr. 1 

                                                                           JUDEŢUL TIMIŞ                                           La H.C.L. nr. 10/02.02.2023 

CLUBUL SPORTIV „AVÂNTUL” PERIAM 
C.I.F. 27147179 

Periam, str. Mureşului nr. 1 bis, judeţul Timiş, cod poştal: 307315; Tel: 0256/375001; Fax: 0256/375002 

 
                            Nr. înregistrare: 642/01.02.2023    

                                                                                                                                                                     
                                            APROB,                     VIZAT,                                                            

                   DIRECTOR C.S. „AVÂNTUL” PERIAM,                                                                                    CONTABIL C.S. „AVÂNTUL” PERIAM 

                            Victor TOMA                                                                                                                             Mariana-Adriana OROS  

                                                                                                                                                                   

 

 

 

PROGRAMUL ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE  AL CLUBULUI SPORTIV „AVÂNTUL” PERIAM - 

actualizat pentru anul 2023 

 
Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul contractului 

de achiziție publică 

Cod CPV Valoarea 

estimată a 

contactului 

de achiziție 

publică  

Sursa de finanțare Procedura 

stabilită/inst

rumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului 

de achiziție 

Data (luna) 

estimată 

pt. inițierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pt. 

atribuirea 

contractului de 

achiziție 

publică 

Modalitatea 

de derulare 

a procedurii 

de achiziție 

Persoana 

responsabilă cu 

atribuirea 

procedurii de 

achiziție publică 

Lei, fără 

T.V.A. 

Online/ 

Offline 

1 Produse petroliere ( Benzină , 

motorină) , uleiuri și accesorii 

09134200-9 Motorină 

 
10.000 lei 

 

Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023  31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta  

 

2 

Produse petroliere ( Benzină , 

motorină) , uleiuri și accesorii 

09134210-2 Motorină 

(0,2) 

 

10.000 lei Buget local  

Achiziție 

    directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta 

 

3 

Produse petroliere ( Benzină , 

motorină) , uleiuri și accesorii 

09134220-5 Motorină 

(EN 590) 

 

10.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta 

 

4 

Produse petroliere ( Benzină , 

motorină) , uleiuri și accesorii 

09132100-4 Benzină 

fără plumb 

 

10.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta 
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  5 

Produse petroliere ( Benzină , 

motorină) , uleiuri și accesorii 

09132200-5 Benzină cu 

plumb 

 

10.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta 

 

6 

Produse petroliere ( Benzină , 

motorină) , uleiuri și accesorii 

09211000-1 Uleiuri 

lubrifiante şi agenţi 

lubrifianţi 

 

10.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta 

 

7 

Produse petroliere ( Benzină , 

motorină) , uleiuri și accesorii 

09211100-2 Uleiuri 

pentru motoare 

 

5.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta 

 

8 

Produse petroliere ( Benzină , 

motorină) , uleiuri și accesorii 

09211200-3 Uleiuri 

pentru compresoare 
5.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta 

 

9 

Achiziție vopsea pentru trasat 

teren 

44111400-5 Vopsele 

şi materiale de 

acoperire a pereţilor 

1.800 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.03.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta  

 

10 

Achiziție echipament sportiv 37400000-2 Articole 

şi echipament de 

sport 

40.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.03.2023 31.12.2023 Online Gyongyi Ponta  

 

11 

Achiziție detergent pentru 

echipamente 

39831200-8 

Detergenţi 

10.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.03.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta  

 

12 

Achiziție semințe de gazon 

pentru completări și 

supraînsămânțare 

03117200-6 Seminţe 

de plante cu utilizare 

specifică 

2.500 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.03.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta  

 

13 

Achiziție îngrășăminte pentru 

gazon 

24440000-0 Diverse 

tipuri de îngrăşăminte 

1.000 lei Buget local Achiziție 

directă 

01.03.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta  

 

14 

Mobilier + obiecte de inventar 39150000-8 Diverse 

tipuri de mobilier și 

echipament 

7.000 Lei Buget local Achiziție 

directă 

01.03.2023 31.12.2023 Online Gyongyi Ponta  

 

15 

Tabelă electronică 31711200-5 - Tabele 

de marcaj electronice 

60.000 Lei Buget local Achiziție 

directă 

01.03.2023 31.12.2023 Online Gyongyi Ponta  

 

16 

Achiziție transport jucători 60140000-1 - 

Transport de pasageri 

ocazional 

70.000 Lei Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta  

 

17 

Suplimentare/mărire tribună  30.000 Lei Buget local Achiziție 

directă 

01.01.2023 31.12.2023 Offline Gyongyi Ponta  

 

 

Întocmit, 

INSPECTOR I principal - urbanism și amenajarea teritoriului, 

Gyongyi PONTA 
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ROMÂNIA                                                                                                                                   Anexa nr.1 la Programul Anual al Achizițiilor Publice 

JUDEŢUL TIMIȘ                                                                                                                    al Clubului Sportiv„AVÂNTUL” PERIAM  pe anul 2023 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM 

Nr._______/______________ 
              

        

                                            APROB,                     VIZAT,                                                            

                   DIRECTOR C.S. „AVÂNTUL” PERIAM,                                                                                    CONTABIL C.S. „AVÂNTUL” PERIAM 

                            Victor TOMA                                                                                                                             Mariana-Adriana OROS  

                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

LISTA ANEXĂ  

LA PROGRAMUL ANUAL AL PROGRAMUL ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE  AL CLUBULUI SPORTIV „AVÂNTUL” PERIAM  

pentru anul 2023 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

INSPECTOR I principal - urbanism și amenajarea teritoriului, 

Gyongyi PONTA 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul contractului 

de achiziție publică 
Cod CPV 

Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziție 

publică 
Sursa de 

finanțare 

Procedura 

stabilită/instru

mente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție 

Data (luna) 

estimată pt. 

inițierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pt. 

atribuirea 

contractului de 

achiziție 

publică 

Modalitatea 

de derulare 

a procedurii 

de achiziție 

Persoana 

responsabilă cu 

atribuirea 

procedurii de 

achiziție publică 
Lei, fără 

T.V.A. Online/ 

Offline 

 

 

   

 

       


