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ROIECT DE HOT.ARARE 

Avizat 
Secretar 

Pop Rodica 

:i 
Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a ora~ului Va~cau ,pentru anul 2018 

A vand in vedere : 
Raportul de specialitate nr.1232 din 20.02.2018 intocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului buget- contabilitate, taxe ~i impozite din cadrul 
Primariei ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing.ec. Florin 
Porge, inregistrata la nr. 1233 din 20.02.2018. 

Tinand seama de prevederile art. 1 ~i art. 2 din Legea nr. 98/2016 ,privind achizitiile 
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale art. 11, alin. 2, 3 ~i 6 , art. 12, art.13 din 
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica/acord cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare , ale Ordinului ANAP nr. 281/2016 , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ,ale art. 20 , alin. 1 ,lit h ,ij ~i art. 41 din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 
in administratia publica , republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Luand in considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa la 
elaborarea actelor normative ,republicata ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ;. 

In temeiul art. 36, alin. 4 ,lit.e, art. 45, alin. 1 , art. 115, alin. 1, lit.b,alin. 3, alin. 5, alin.6 
din Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ; 

Primarul ora~ului Va~cau propune Consiliului Local al ora~ului Va~cau prezentul proiect de 
hotarare: 

Art. 1. Se aproba Strategia anuala de achizitii publice a ora~ului Va~cau ,pentru anul 

2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Buget -

Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se com uni ca: 

RP Ex. 13 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor 

Serviciului Buget - contabilitate 

Prin afi~are 

La dosar 

Initiator 
Primar 

Ing. Ee. Flrv1$~~;1,..,. 



STRATEGIAANUALA A ACIDZITIILOR PUBLICE 
ORASUL VA~CAU 
JUDETUL BffiOR 

INTRODUCERE 
Prezenta strategie este un document care propune actiuni ce definesc politica orasului 

Va~cau cu privire la procedurile de achizitii publice in anul 2018. Achizitiile pub lice 
reprezinta unul dintre domeniile prioritare ale Guvemului Romaniei care contribuie la 
dezvoltarea infrastructurii economice ~i sociale, fumizarea de servicii publice, la sporirea 
increderii in institutiile statului. in 2013, valoarea bunurilor, lucrarilor ~i serviciilor 
achizitionate din fonduri publice s-a ridicat la 13,3% din PIB-ul Romaniei, din care 9,46% 
(14.250 milioane euro) de la bugetul de stat ~i aproximativ 3,87% (5.491 milioane euro) din 
fonduri UE ~i alte surse de finantare. Potrivit analizelor intreprinse, actualele proceduri de 
atribuire din Romania sunt ineficiente, ingreunate de bariere birocratice ~i nu urmaresc o 
eficienta a utilizarii fondurilor, aceasta fiind o cauza a ratei scazute a absorbtiei ~i a corectiilor 
aplicate finantarilor din fondurile UE. 

Un proces de achizitii publice performant presupune o buna functionare a controalelor, 
a sistemului de remedii ~i cai de atac, a sistemului de prevenire a conflictului de interese ~i a 
coruptiei. Sistemele de control administrativ din domeniul achizitiilor publice sunt 
redundante, cu efecte partiale ~i cu accent aproape exclusiv pe legalitatea procesului, lasand 
deoparte calitatea acestuia, asigurarea eficientei cheltuielilor prin incurajarea concurentei ~i 
transparentei. 

PRINCIPII GENERALE 
Prezenta strategie promoveaza principiile care vor sta la baza politicilor de reformare 

a achizitiilor publice. 
Nediscriminarea ~i tratamentul egal reprezinta asigurarea conditiilor de manifestare a 

concurentei reale, prin stabilirea ~i aplicarea, in orice etapa a derularii procedurii de atribuire, 
de reguli, cerinte ~i criterii identice pentru toti operatorii economici, inclusiv prin protejarea 
informatiilor confidentiale atunci cand este cazul, pentru ca oricare dintre operatori sa poata 
participa la atribuirea contractului ~i sa beneficieze de ~anse egale de a deveni contractanti 
(fumizori de produse, prestatori de servicii sau executanti de lucrari). 

Recunoa~terea reciproca consta in acceptarea produselor, serviciilor, lucrarilor oferite 
in mod licit pe piata Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise 
de autoritatile competente din alte state, precum ~i a specificaµilor tehnice, echivalente cu cele 
solicitate la nivel national. 

Transparenta inseamna aducerea la cuno~tinta publicului a tuturor informatiilor 
referitoare la atribuirea contractului de fumizare de produse, servicii ~i lucrari. 

Proportionalitatea reprezinta asigurarea corelatiei intre necesitatea beneficiarului, 
obiectul contractului de achizitie publica ~i cerintele solicitate a fi indeplinite. in acest sens, 
beneficiarul trebuie sa se asigure ca, in cazul in care sunt stabilite cerinte minime de 
calificare, acestea nu prezinta relevanta ~i/sau sunt disproportionate in raport cu natura ~i 
complexitatea contractului atribuit. 

Eficienta utilizarii fondurilor reprezinta atribuirea contractelor de achizitie pe baze 
competitionale ~i utilizarea unor criterii de atribuire care sa reflecte avantajele de natura 
economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate ~i pret, inclusiv prin 
luarea in considerare a obiectivelor sociale, etice ~i de protectie a mediului. 



Asumarea raspunderii este determinarea clara a sarcinilor ~i atributiilor persoanelor 
responsabile cu achizitiile publica, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii 
~i independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. 
Evitarea conflictului de interese - pe parcursul aplicarii procedurilor de atribuire, achizitorul 
are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine 
aparitia unui conflict de interese ~i/sau manifestarea concurentei neloiale. 

NOTIUNI 
Potrivit dispozitiilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ~i 

completarile ulterioare ~i a HG nr. 395/2016 publicata in MO nr. 423 din 06.06.2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile 
publice, orasul Va~cau a procedat la intocmirea prezentei 

Strategii prin utilizarea informatiilor eel putin a urmatoarelor elemente estimative: 
)ii" nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfacute 

ca rezultat al unui proces de achizitie, a~a cum rezulta acestea din solicitarile transmise 
de toate compartimentele din cadrul autoritatii contractante; 

)ii" valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi; 
)ii" capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea 

unui proces care sa asigure beneficiile anticipate; 
)ii" resursele existente la nivel de autoritate contractanta ~i, dupa caz, necesarul de resurse 

suplimentare exteme, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice. 
Prezenta Strategie anuala de achizitii publice a orasului Va~cau reprezinta totalitatea 

proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de autoritatea contractanta pe parcursul 
anului bugetar 2018. 

Strategia anuala de achizitii publice se realizeaza, conform art. 11, alin (3) din HG 
395/2016, in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia ii corespund procesele de 
achizitie publica cuprinse in aceasta, ~i se aproba de catre conducatorul autoritatii 
contractante. intrucat noua legislatie in domeniul achizitiilor publice a intrat in vigoare la 30 
martie a.c, prezenta Strategie este valabila incepand cu data intocmirii pana la 31.12.2018. 

Strategia anuala de achizitii publice a orasului Va~cau se poate modifica sau completa 
ulterior intocmirii, cu aprobarea de catre conducatorul autoritatii contractante. Introducerea 
modificarilor sau/~i a completarilor in prezenta Strategie este conditionata de identificarea 
surselor de finantare. 

in cadrul Strategiei anuale de achizitii publice a orasului Va~cau se va elabora 
Programul anul al achizitiilor publice ca instrument managerial utilizat pentru planificarea ~i 
monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru 
planificarea resurselor necesare derularii proceselor ~i pentru verificarea modului de 
indeplinire a obiectivelor din strategia locala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
Atribuirea unui contract de achizitie publica/acord - cadru este rezultatul unui proces 

ce se deruleaza in mai multe etape. 
Orasul Va~cau , in calitate de autoritate contractanta, are obligatia de a se documenta ~i 

de a parcurge pentru fiecare proces de achizitie publica trei etape distincte: 
+ etapa de planificare/pregatire, inclusiv consultarea pietei; 
+ etapa de organizare a procedurii ~i atribuirea contractului/acordului - cadru; 



+ etapa post-atribuire contract/acord - cadru, respectiv executarea ~i monitorizarea 
implementarii contractului/acordului - cadru. 

Etapa de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica: 
~ se initiaza prin identificarea necesitatilor ~i elaborarea referatelor de necesitate de catre 

compartimentele interne; 
~ se incheie cu aprobarea de catre reprezentantul legal al autoritatii contractante a 

documentatiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum ~i a strategiei de 
contractare pentru procedura respectiva. 
Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata 

egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, initiata de 
orasul Va~cau ~i este obiect de evaluare a Agentiei Nationale a Achizitiilor Publice, in 
conditiile stabilite la art. 23 din HG 395/2016 odata cu documentatia de atribuire, referitor la 
aspectele prevazute la alin. (3) lit. b) ~it). 

Prin intermediul Strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de 
planificare/pregatire a achizitiei in legatura cu: 

~ relatia dintre obiectul, constrangerile asociate ~i complexitatea contractului, pe de o 
parte, ~i resursele disponibile la nivel de autoritate contractanta pentru derularea 
activitatilor din etapele procesului de achizitie publica, pe de alta parte; 

~ procedura de atribuire aleasa, precum ~i modalitatile speciale de atribuire a 
contractului de achizitie publica asociate, daca este cazul; 

~ tipul de contract propus ~i modalitatea de implementare a acestuia; 
~ mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, 

masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau 
indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale; 

~ justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, 
precum ~i orice alte elemente legate de obtinerea de beneficii pentru autoritatea 
contractanta ~i/sau indeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului 
administratiei publice in care activeaza autoritatea contractanta; 

~ justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 
alin. (2) - (5) din Lege ~i, dupa caz, decizia de a reduce termenele in conditiile legii, 
decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea ~i, 
dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire ~i factorii de evaluare utilizati; 

~ obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare 
contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, daca este cazul; 

~ orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor autoritatii contractante. 

Etapa de organizare a procedurii ~i atribuirea contractului/acordului - cadru: 
~ 'incepe prin transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP; 
~ se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru. 
Avand in vedere dispozitiile legale in domeniul achizitiilor publice, Orasul Va~cau are 
obligatia de a realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele 
abordari: 

~ cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la 
nivel de autoritate contractanta; 

~ prin recurgerea la unitati centralizate de achizitie 'infiintate prin hotarare a Guvernului, 
in conditiile art. 40 din Lege; 

~ cu ajutorul unui furnizor de servicii de achizitie, selectat in conditiile legii. 



In vederea realizarii achizitiilor publice, autoritatea contractanta la anumite proceduri 
de achizitii sau cumparari directe mai complexe apeleaza la prestatori de servicii auxiliare 
achizitiilor publice. 

In aplicarea prevederilor art.2 alin.(3) din HG 395/2016, autoritatea contractanta, prin 
compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice, are urmatoarele atributii 
principale: 

./ intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea 
inregistrarii autoritatii contractante in SE AP sau recuperarea certificatului digital, 
daca este cazul; 

./ elaboreaza ~i, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte 
compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare ~i programul anual 
al achizitiilor publice; 

./ elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de 
atribuire ~i a documentelor-suport, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a 
documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de 
specialitate; 

./ indepline~te obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de 
Lege; 

./ aplica ~i finalizeaza procedurile deatribuire; 

./ realizeaza achizitiile directe; 

./ constituie ~i pastreaza dosarul achizitiei publice. 
In conformitate cu prevederile art.2 alin.(4) si (5) din HG 395/ 2016, celelalte 

compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini activitatea 
compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor, in functie de specificul ~i 
complexitatea obiectului achizitiei, in sensul celor mai sus mentionate, sprijinirea activitatii 
compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice se realizeaza, fara a se 
limita la acestea, dupa cum urmeaza: 

./ transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitatile de produse, servicii ~i 
lucrari, valoarea estimata a acestora, precum ~i informatiile de care dispun, potrivit 
competentelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor 
contracte/acorduri-cadru; 

./ transmiterea, daca este cazul, a specificatiilor tehnice a~ cum sunt acestea prevazute 
la art. 155 din Legea 98/2016; 

./ in functie de natura ~i complexitatea necesitatilor identificate in referatele prevazute la 
lit. a), transmiterea de informatii cu privire la pretul unitar/total actualizat al 
respectivelor necesitati, in urma unei cercetari a pietei sau pe baza istorica; 

./ informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinatie, precum ~i pozitia 
bugetara a acestora; 

./ informarea justificata cu privire la eventualele modificari intervenite in executia 
contractelor/ acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele ~i oportunitatea 
modificarilor propuse; 

transmiterea documentului constatator privind modul de indeplinire a clauzelor contractuale. 

PROGRAMULANUALALACHIZITIILOR PUBLICE 
Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2018 al Orasului Va~cau se elaboreaza 

pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele interne ale institutiei ~i 
cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acordurilor - cadru pe care Orasul Va~cau 
intentioneaza sa le atribuie in decursul anului 2018. 



La elaborarea Programului anual al achizitiilor pub lice pentru anul 2018, Primaria 
Orasului Va~cau a tinut cont de: 

./ necesitatile obiective de produse, servicii ~i lucrari, 

./ gradul de prioritate a necesitatilor, 

./ sursele de finantare proprii din bugetul institutiei aferent anului 2017. 
Dupa aprobarea/rectificarea bugetului propriu, precum ~i ori de cate ori intervin 

modificari, Orasul Va~cau va actualiza Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 
2018. 

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 al Orasului Va~cau este 
prevazut ca anexa la prezenta Strategie ~i cuprinde eel putin informatii referitoare la: 

./ obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru; 

./ codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV); 

./ valoarea estimata a contractului/ acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al 
derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, tara TVA; 

./ sursa de finantare: 

./ procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie; 

./ data estimata pentru initierea procedurii: 

./ data estimata pentru atribuirea contractului; 

./ modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv on-line sau off line. 
Dupa definitivarea Programului anual al achizitiilor publice ~i aprobarea lui de catre 

reprezentantul legal al autoritatii contractante, Orasului Va~cau prin grija domnului ~tiole 
Dorin va publica Programul anual al achizitiilor pub lice pe anul 2018. 

De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea in SEAP a extraselor din 
Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 al Orasului Va~cau , precum ~i a 
oricaror modificari asupra acestuia, extrase care se refera la contractele/acordurile - cadru de 
produse ~i/sau servicii a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute 
la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, contractele/acordurile -
cadru de lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 
7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Publicarea se va realiza in termen 
de 5 zile lucratoare de la data modificarilor. 

Programul anual al achizitiilor pub lice pentru anul 2018 al Orasului Va~cau se va 
publica pe pagina de internet a institutiei. 

Avand in vedere dispozitiile art. 4 din HG nr.395/2016 conform caruia ,,prin ordinal 
pre~edintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) se pot pune la dispozitia 
autoritatilor contractante ~i a fumizorilor de servicii auxiliare achizitiei un set de instrumente 
ce se utilizeaza pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul autoritatii contractante, 
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizitie ~i monitorizarea implementarii 
contractului, precum si pentru prevenirea/ diminuarea riscurilor in achizitii publice", Orasului 
va proceda la revizuirea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 in vederea 
punerii de acord cu actele normative ce se var elabora/aproba in legatura cu prezenta strategie 
in termen de eel putin 15 zile de la data intrarii lor in vigoare sau in termenul precizat in mod 
expres in actele normative ce se var elabora/aproba. 

COMISIA DE EVALUARE 
Conform noii legislatii in domeniul achizitiilor publice ca document de politica 

intema, Orasul Va~cau prin reprezentantul sau are obligatia de a desemna, pentru atribuirea 
contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea 
ofertelor ~i, dupa caz, a solicitarilor de participare, care se constituie intr-o comisie de 
evaluare. 



Din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri apartinand compartimentelor 
autoritatii contractante, iar in cazul m care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru 
este o alta autoritate contractanta, din cadrul respectivei autoritati contractante. 

In cazul in care evaluarea solicitarilor de participare/ofertelor necesita o expertiza 
aprofundata in domeniul achizitiilor publice ori de natura tehnica, financiara, juridica ~i/sau 
privind aspectele contractuale specifice, Orasul Va~cau poate desemna, pe langa comisia de 
evaluare, speciali~ti extemi, numiti experti cooptati, care desfa~oara activitati independente 
sau care sunt pu~i la dispozitie de catre fumizorii de servicii auxiliare achizitiei. 

Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atat 
pentru atribuirea fiecarui contract/acord-cadru in parte, cat ~i pentru atribuirea mai multor 
contracte/acorduri-cadru, acest din urma caz aplicandu-se cand contractele respective sunt de 
complexitate redusa. 

In cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea persoanelor care constituie 
comisia de evaluare se poate realiza atat pentru fiecare etapa in parte, cat ~i pentru toate 
etapele. 

Autoritatea contractanta va numi o persoana responsabila cu aplicarea procedurii de 
atribuire din cadrul compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor. 

Pre~edintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai la aspectele de organizare ~i 
reprezentare, in acest din urma caz neavand drept de vot. 

Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie sa fie in relatii de 
subordonare ierarhica unele fata de altele, in masura in care structura organizatorica permite 
acest lucru. 

Autoritatea contractanta are dreptul de a inlocui un membru al comisiei de evaluare cu 
un membru de rezerva, care W va exercita atributiile aferente pana la finalizarea procedurii de 
atribuire, numai daca persoana care urmeaza sa fie mlocuita nu are posibilitatea, din motive 
obiective, de a-~i mdeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de 
evaluare. 

Atributiile comisiei de evaluare: 
./ deschiderea ofertelor ~i, dupa caz, a altor documente care insotesc oferta; 
./ verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati; 
./ realizarea selectiei candidatilor, daca este cazul; 
./ desfa~urarea dialogului cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog 

competitiv; 
./ desfa~urarea negocierilor cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de 

negociere; 
./ verificarea conformitatii propunerilor tehnice ale ofertantilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 
./ evaluarea propunerilor tehnice ale ofertantilor in conformitate cu criteriile de atribuire, 

daca este cazul; 
./ verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, inclusiv verificarea 

conformitatii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetica, verificarea mcadrarii m 
fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie 
publica respectiv, precum ~i, daca este cazul, verificarea incadrarii acestora in situatia 
prevazuta la art. 210 din Lege; 

./ elaborarea solicitarilor de clarificari ~i/sau completari necesare m vederea evaluarii 
solicitarilor de participare ~i/sau ofertelor; 

./ stabilirea ofertelor inacceptabile ~i/sau neconforme ~i a motivelor care stau la baza 
incadrarii acestora in fiecare din aceste categorii; 

./ stabilirea ofertelor admisibile; 



./ aplicarea criteriului de atribuire ~i a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prev~ut 
in fi~a de date a achizitiei; 

./ stabilirea ofertei/ofertelor ca~tigatoare sau, dupa caz, fonnularea propunerii de anulare 
a procedurii; 

./ elaborarea proceselor-verbale aferente fiecarei ~edinte, a rapoartelor intennediare 
aferente fiecarei etape in cazul procedurilor cu mai multe etape ~i a raportului 
procedurii de atribuire. 

EXCEPTII 
Prin exceptie de la art. 12 alin. (1) din HG nr. 395/2016 in cazul in care Orasului 

Va~cau in calitate de beneficiar va implementa in cursul anului 2018 proiecte finantate din 
fonduri nerambursabile ~i/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligatia de a elabora 
distinct pentru fiecare proiect in parte un program al achizitiilor publice aferent proiectului 
respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor publice. 

Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice Orasul Va~cau in calitate de autoritate contractanta va proceda la achizitia de produse, 
servicii ~i/sau lucrari aferente proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ~i/sau proiecte 
de cercetare-dezvoltare se vor respecta principiile care stau la baza atribuirii contractelor de 
achizitie publica respectiv: 

./ nediscriminarea; 

./ tratamentul egal; 

./ recunoa~terea reciproca; 

./ transparenta; 

./ proportionalitatea; 

./ asumarea raspunderii. 

PREVEDERI FINALE ~I TRANZITORII 
Orasul Va~cau, prin domnul ~tiole Dorin (responsabil achizitii pub lice) are obligatia 

de a tine evidenta achizitiilor directe de produse, servicii ~i lucrari, precum ~i a tuturor 
achizitiilor de produse, servicii ~i lucrari derulate prin proceduri de achizitie publica, ca parte 
a Strategiei anuale de achizitii publice prin Programul anual al achizitiilor publice. 

Avand in vedere dispozitiile art. 4 din HG nr. 395/2016, prin ordin al pre~edintelui 
Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) se pot pune la dispozitia autoritatilor 
contractante ~i a fumizorilor de servicii auxiliare achizitiei un set de instrumente ce se 
utilizeaza pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul autoritatii contractante, 
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizitie ~i monitorizarea implementarii 
contractului, precum ~i pentru prevenirea/diminuarea riscurilor in achizitii publice", Orasul 
Va~cau va proceda la revizuirea prezentei Strategii, in vederea punerii de acord cu actele 
nonnative ce se vor elabora/aproba in legatura cu prezenta strategie, in tennen de eel 15 zile 
de la data intrarii lor in vigoare, sau in tennenul precizat in mod expres in actele nonnative ce 
se vor elabora/ aproba. 

In derularea procedurilor de achizitii in baza procedurilor de achizitie reglementate 
prin Legea 98/2016 ~i HG nr. 395/2016, Orasul Va~cau este responsabila pentru modul de 
atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru, inclusiv achizitia directa, cu 
respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile. 

Prezenta Strategie anuala de achizitii publice a Orasului Va~cau se va aproba prin 
Hotarare a Consiliului Local al ora~ului Va~cau ~i se va publica pe pagina de 
internet. 



ELEMENTE ESTIMATIVE ALE STRATEGIEI: 
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfacute 

ca rezultat al unui proces de achizitie, a~a cum rezulta acestea din solicitarile transmise de 
toate compartimentele din cadrul autoritatii contractante; 
in baza referatelor de necesitate intocmite de catre compartimentele inteme ale autoritatii 
contractante s-a reliefat Programul Anual al Achizitiilor Publice ca parte componenta a 
prezentei strategii. Necesitatile identificate de catre compartimentele inteme prezinta actiunile 
pe care administratia locala le va initia pentru a crea conditiile necesare dezvoltarii viitoare a 
comunei ~i releva proiectele ~i oportunitatile pe care ni le ofera intrarea Romaniei in Uniunea 
Europeana. Ca parte a comunitatii europene, Orasul Va~cau, are nevoie de o viziune clara 
pentru a putea orienta eforturile proprii ~i de o strategie care sa sublinieze rolul important ce 
revine valorificarii potentialului de absorbtie a fondurilor europene. 0 asemenea viziune pe 
care acum suntem in masura sa o prezentam cetatenilor comunei are in vedere principalele 
directii de dezvoltare pe care ora~ul ar trebui sa le urmeze, directii care se regasesc in 
investitiile cuprinse in PAP 2018. Aceste directii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare locala, 
regionala ~i nationala, dar ~i directivelor, valorilor ~i principiilor europene. 

b) valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi; 
Valorile estimate ale achizitiilor directe la nivel de necesitate sunt detaliate in lei ~i euro la 
nivelul Programului National al Achizitiilor Publice pentru anul 2018. 

c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea 
unui proces care sa asigure beneficiile anticipate; 
Pentru derularea procedurilor de achizitii publice, autoritatea contractanta va beneficia, pe 
langa persoana responsabila cu achizitiile publice, de ajutorul unor consultanti specializati in 
derularea unor activitati auxiliare procesului de achizitie publica, in functie de complexitatea 
fiecarei proceduri in parte. 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractanta ~i, dupa caz, necesarul de resurse 
suplimentare exteme, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice. 
Derularea proceselor de achizitii publice conform PAP 2018 va avea loc la sediul autoritatii 
contractante din Orasul Va~cau ~i consideram ca nu avem nevoie de alte resurse necesare 
pentru derularea, finalizarea si implementarea investitiilor pe care dorim sa le derulam pe 
parcursul anului 2018. 

INTOCMIT 
~EF SERVICIU 

Ee. D ana Roman 



Nr. 
,:rt. 

1 

2 

PRIMAR 

Anexa nr.1 
Aprob 

Conducatorul autoritatii contractante, 

PROGRAMUL ANUAL ALACIDZITIILOR PUBLICE 
AL UNIT.ATII ORA~ VA~C.AU 

PEANUL2018 

Tipul fi obiectul CodCPV Valoarea Sursade Procedura Data(luna) Data (luna) 
contractului estimatia finantare stabilitl/ estimati estimati pentl 
de achizitie contractuluV instrumente pentru atribuirea 

publici/ acordului- specifice initierea contractului cl 
acordului - cadru cadru pentru procedurii achizitfe 

derularea publlei/acord 
procesului de lui-cadru 

achizifie 
LEI, firi 

TVA 

Contract consultanta SCIM 79411000-8 10.000 Buget local Cumplirare 09.03.2018 09.03.2018 
directil 

Contract servicii Situatii 75251110-4 3.600 Buget local Cumplirare 21.03.2018 21.03.2018 

Urgenta directil 

3 Contract servicii DALI 79419000-4 25.000 Buget local Cumplirare 03.01.2018 03.01.2018 
DC244 Camp-Camp Moti directil 

4 Contract servicii DALI 79419000-4 40.000 Buget local Cumplirare 03.01.2018 03.01.2018 

Gradinita V~cau ~i directil 
Cole~ti 

5 Contract lucrari DC 244 45233220-7 3950086 Buget stat Licitatii 01.07.2018 01.029.2018 
Camp-Camp Moti Buget local 

f Reabilitare Gradinita cu 45233220-7 565229 Buget stat Licitatii 01.07.2018 01.029.2018 
Program Normal V~cau Buget local 

Elaborat, 



Nr. crt. Obiectul 

achizitiei directe 

Anexii privind achizitiile directe 

CODCPV Valoarea estimati 

LEI, firi TVA 

Elaborat, 

Compartiment specializat in domeniul achizitiilor /Persona desemnata 

Sursa de 

finantare 

1. Avizul se aplica numai daca structura autoritatii contractante impune. Avizul poate fi acordat de 

una sau mai multe structuri din cadrul 

emtitatii contractante. 

2.Tn cazul implementarii de proiecte finantate din fonduri nerambursabile l?ilsau proiecte de 

c:ercetare - dezvoltare, elaborarea programului 

ctchizitiilor publice se va face distinct pentru fiecare proiect in parte. 

Data esti 

pentru in 



JUDETUL BIHOR 
PRIMARIA ORASULUI VASCAU 
Nr. 1235 din 20.02.2018 

ANUNT 

Primaria ora~ului Va~cau reprezentata de primar, cu sediul in ora~ul Va~cau, str.Unirii, nr.75, 

judetul Bihor , in temeiul art. 7 ,alin, 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica , republicata , aduce la cuno~tinta publica a cetatenilor ora~ului Va~cau ,ca a 

elaborat un proiect de hotarare prin intermediul Serviciului Buget - Contabilitate , Taxe ~i Impozite 

locale privind aprobarea Strategiei anuale de achizipi publice a ora~ului Va~cau, pentru anul 2018. 

Dezbaterea publica va avea loc in data de 28 .03.2018 ,ora 15,00 in sala de sedinta a 

Primariei ora~ului Va~cau ~i este deschisa tuturor cetatenilor interesati de acest subiect. 

Persoanele interesate de acest proiect de hotarare inregistrat cu nr.1234 din .20.02.2018 se 

pot consulta ~i documenta personal la sediul Primariei ora~ului Va~cau ,la registratura unitatii , zilnic 

,intre orele 8,00 -16,00 iar vineri intre orele 8,00-15,00. 

Cetatenii care doresc sa faca propuneri , sugestii ~i opinii cu valoare de recomandare privind 

acest act normativ , o pot face in scris pe adresa : Primaria ora~ului Va~cau, str. Unirii,nr.75 , judetul 

Bihor sau depuse la Registratura Primariei ora~ului Va~cau, la doamna Mu~et Viorica. 

Materialele transmise vor purta mentiunea ,, Recomandare ,, la proiectul de act normativ 

privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii pub lice a ora~ului Va~cau , pentru anul 2018. 

Ultima zi de depunere a propunerilor ~i sugestiilor pentru definitivarea proiectului de 

hotarare este 28.03.2018 ,ora 12.00. 

PRIMAR SECRETAR 
Pop Rodica 


