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PROIECT

HOTARARE
Privitor la : aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a planului de achizitii pentru anul 2017
Consiliul Local al orasului Rupea judeţul Brasov, întrunit în şedinţa ordinară;
Luând în dezbatere :
Expunerea de motive întocmită de primarul orasului Rupea, prin care propune
aprobarea strategiei anuale de achiziții publice orasului Rupea si a planului de achizitii pentru anul
2017,
Având în vedere modificările legislative în ceea ce privește achizițiile publice,
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6), art.12
din Hot. nr. 395/2016 din 2 iunie 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, cu modificările ulterioare şi art.36 alin.(9) din Legea nr 215/2001
Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare , Legea
53/2002 , privind transparența decizionlă;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, cu un număr de
13 voturi ‘’pentru’’, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE:
Art.1- Se aprobă strategia anuală de achiziții publice a orasului pentru anul 2017,
conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2- Se aproba programul de achizitii pentru anul 2017 conform anexei 2 la
prezenta hotarare.
Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul orasului
şi de grupul de lucru privind atribuțiile în domeniul achizițiilor publice,
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Referat DE SPECIALITATE
- la privind aprobarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2017
Având în vedere modificările legislative în ceea ce privește achizițiile publice, propunem spre
aprobare strategia anuala de achizitii publice conform anexei la prezenta

Planul anual de achiziţii publice a fost definitivat în funcţie de necesităţile şi priorităţile
comunicate de compartimentele din cadrul primăriei oraşului Rupea, a fost dimensionat în
baza fondurile aprobate prin bugetul propriu şi a ţinut cont de posibilităţile de atragere a altor
fonduri.
Planul anual cuprinde achiziţiile de lucrări pentru investiţiile noi, lucrării de reparaţii, lucrării
şi servicii de management şi dotării tehnico materiale precum si achizitiile care trebuiesc
efectuate in perioada de monitorizare a 2 proiecte cu finantare nerambursabila.
Fiecare lucrare din Planul anual este catalogată în conformitate cu nomenclatorul de referinţă
aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2195/2002/CE al
Parlamentului European şi al Consiliului privind „vocabularul comun al achiziţiilor publice”CPV- , publicat in Jurnalul Oficial al Uniuni Europene nr. 340 din 16 decembrie 2002,
revizuit în anul 2008.
Programul întocmit în conformitate cu prevederile Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) cuprinde pentru fiecare
lucrare sau serviciu, informaţii referitoare la :
- obiectul contractului;
- codul CPV ;
- valoarea estimată lei şi euro ;
- procedura care urmează să fie aplicată;
- data estimată pentru începerea procedurii;
- data estimată pentru finalizarea procedurii;
- persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.

Faţă de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre in forma prezentată
SECRETAR
Jr. Ioana Madalina Roman
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EXPUNERE DE MOTIVE
la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice si a planului de achizitii pentru anul 2017
Proiectul de hotărâre pe care îl supunem atenţiei dvs. se referă la strategia anuala de achiziții
publice si a planului de achizitii pentru anul 2017
În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea
contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice ..Strategia anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru
al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie publică cuprinse in
acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante ".
Potrivit dispoziţiilor art. 11. alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru apro barea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice. Primaria Orasului Rupea, prin Compartimentul Achizitii Publice,
a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de
achiziţie publică planificate a fi lansate de pe parcursul anului bugetar 2017.
Planul anual de achiziţii publice a fost definitivat în funcţie de necesităţile şi priorităţile
comunicate de compartimentele din cadrul primăriei oraşului Rupea, a fost dimensionat în
baza fondurile aprobate prin bugetul propriu şi a ţinut cont de posibilităţile de atragere a altor
fonduri.
Planul anual cuprinde achiziţiile de lucrări pentru investiţiile noi, lucrării de reparaţii, lucrării
şi servicii de management şi dotării tehnico materiale precum si achizitiile care trebuiesc
efectuate in perioada de monitorizare a 2 proiecte cu finantare nerambursabila.
Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre in forma prezentată.
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