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REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziŃii publice a Municipiului Orăştie
pentru anul 2020

În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice şi a HG nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziŃie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice, Municipiul
Orăştie a procedat la întocmirea prezentei Strategii anuale de achiziŃii publice. În elaborarea acesteia
se vor utiliza ca informaŃii cel puŃin următoarele elemente estimative:
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al
unui proces de achiziŃie;
b) valoarea estimată a achiziŃiei corespunzătoare fiecărei nevoi;
c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces
care să asigure beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de resurse
suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziŃie publică.
Prezenta Strategie anuală de achiziŃie publică a Municipiului Orăştie, reprezintă totalitatea
proceselor de achiziŃie publică planificate a fi lansate de Municipiul Orăştie în calitate de autoritate
contractantă pe parcursul unui an, respectiv anul 2020.
Strategia anuală de achiziŃie publică se realizează, potrivit dispoziŃiilor legale, în ultimul
trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziŃie publică cuprinse în
aceasta, şi se aprobă de către conducătorul autorităŃii contractante.
Prin urmare, Strategia anuală de achiziŃie publică este valabilă pe perioada 01.01.202031.12.2020.
Strategia anuală de achiziŃie publică a Municipiului Orăştie, se poate modifica sau
completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus.
Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie, este condiŃionată de identificarea
surselor de finanŃare.
În cadrul Strategiei anuale de achiziŃie publică la nivelul Municipiului Orăştie, se va
elabora Programul anual al achiziŃiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru
planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziŃie la nivel de autoritate contractantă,
pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de
îndeplinire a obiectivelor .
Astfel am iniŃiat acest proiect de hotărâre care cuprinde strategia şi programul de investiŃii şi
achiziŃii publice necesare a se realiza în anul 2020.
Valorile estimative ale achiziŃiilor mai sus menŃionate sunt prevăzute în anexa la proiectul de
hotărâre şi sunt stabilite comparativ cu achiziŃiile similare efectuate în anii precedenŃi .

În conformitate cu HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică/ acord-cadru din Legea nr.
98/2016, privind achiziŃiile publice după aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are
obligaŃia de a-şi definitiva programul anual al achiziŃiilor publice în funcŃie de fondurile aprobate şi
de posibilităŃile de atragere a altor fonduri.
łinând cont de necesitatea şi oportunitatea acestui proiect îl supun spre dezbatere şi
aprobare în forma prezentată cu respectarea atribuŃiilor ce vă sunt date de Codul administrativ
aprobat prin OUG 57/2019.
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