
          ROMÂNIA  
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA CICEU-GIURGEŞTI 
    CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Ciceu-Giurgeşti pentru 

anul 2017 
 Consiliul local al comunei Ciceu-Giurgeşti,judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă 

ordinară în data de 09.01.2017, în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de 11 în 

funcţie, şedinţa fiind publică 

 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului comunei Ciceu-Giurgeşti; 
 - referatul d-lnei Iftimi Florina-Anca,referent principal în cadrul aparatului de specialitate 
al primaului comunei Ciceu-Giurgeşti; 
 - procesul-verbal nr. 2569  /22.11.2016  privind afisarea proiectului de hotărâre; 

- procesul-verbal nr.20/05.01.2017  de dezafisare  a proiectului de hotărâre; 
-rapoartele favorabile ale comisiilor nr. 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului Local Ciceu-

Giurgesti; 
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin. 3 lit.”b” 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; 

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”e” şi art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1 (1) Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a comunei Ciceu-Giurgeşti 
pentru anul 2017, conform Anexei 1. 

             (2) Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Ciceu-Giurgeşti prin Compartimetul achiziţii, registrul agricol, urbanism şi turism.  
ART.3 Hotărârea s-a adoptat cu 11 voturi “pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „împotrivă”. 

 ART. 4 Hotărârea se comunică, prin grija secretarului comunei, cu: 
- d-na Iftimi Florina-Anca, referent principal, responsabil cu achiziţiile publice; 
- d-na Pintea Viorica, consilier superior în cadrul Compartimentului financiar-contabil, 

asistenţă social; 
- primarul comunei Ciceu-Giurgeşti; 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 
    Presedinte de sedinta,                                             Contrasemnează, 

           Manzat Petru                                                            Secretar, 
                                                                                          Iuga C-tin Cristian 

 
Nr.3/2017 
Din 09.01.2017 

   

       



         
 

  ROMÂNIA        PROIECT 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA CICEU-GIURGEŞTI 
    CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Ciceu-Giurgeşti pentru 

anul 2017 
 Consiliul local al comunei Ciceu-Giurgeşti,judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă 

ordinară în data de 09.01.2017, în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de 11 în 

funcţie, şedinţa fiind publică 

 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului comunei Ciceu-Giurgeşti; 
 - referatul d-lnei Iftimi Florina-Anca,referent principal în cadrul aparatului de specialitate 
al primaului comunei Ciceu-Giurgeşti; 
 -avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr, 1, 2 si 3 din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Ciceu Giurgesti; 

- procesul-verbal nr. 2569  /22.11.2016  privind afisarea proiectului de hotărâre; 
- procesul-verbal nr.20/05.01.2017  de dezafisare  a proiectului de hotărâre; 
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin. 3 lit.”b” 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; 

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

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”e” şi art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1 (1) Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a comunei Ciceu-Giurgeşti 
pentru anul 2017, conform Anexei 1. 

             (2) Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Ciceu-Giurgeşti prin Compartimetul achiziţii, registrul agricol, urbanism şi turism.  
ART.3 Hotărârea s-a adoptat cu 11 voturi “pentru”, 0 „abţineri” şi 0 voturi „împotrivă”. 

 ART. 4 Hotărârea se comunică, prin grija secretarului comunei, cu: 
- d-na Iftimi Florina-Anca, referent principal, responsabil cu achiziţiile publice; 
- d-na Pintea Viorica, consilier superior în cadrul Compartimentului financiar-contabil, 

asistenţă social; 
- primarul comunei Ciceu-Giurgeşti; 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

PRIMAR, 
     Iuga Vasile       
 

 
 
 
 



 
 

              ROMÂNIA  
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA CICEU-GIURGEŞTI 
                PRIMAR 
Nr. 2709 din 06.12.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 
 Primarul comunei Ciceu Giurgesti, 
 Având în vedere: 
  
- prevederile Legii nr.98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin. 3 lit.”b” 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; 
 
  Art. 2 alin. 3 lit. b) 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 prevede „elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor 
transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul 
anual al achiziţiilor publice”; 
 
 Potrivit art. 3 alin.(3) lit.a” din acelaşi act normativ care stipulează” Ori de câte ori este necesar, 
referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiţii: a) modificarea să se realizeze înainte 
de iniţierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar 
modificării programului anual al achiziţiilor publice şi aprobării acestuia;” ...se deduce că planul anual al 
achitiţiilor publice se modifică ori de câte ori este nevoie.  
 
   Art. 12 prevede: 
  (1) În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi 
monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru 
planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 
obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 
 (2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate 
transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul 
anului următor. 
    (3) Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a ţine cont de: 
    a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 
    c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
    (4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza 
programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate. 
    (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: 
    a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
    b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
    c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui 
proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
    d) sursa de finanţare; 



    e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
    f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
    g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
    h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 
    (6) După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări asupra acestora, în termen 
de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la: 
    a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare sau 
egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Lege; 
    b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu 
pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. 
    Art. 13 prevede: ”Prin excepţie de la art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă 
implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, 
are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice 
aferent proiectului respectiv iar la art. 15 „Prin ordin al preşedintelui ANAP se pune la dispoziţia 
autorităţilor contractante formularul de program anual al achiziţiilor publice.” 
Astfel supun aprobării C.L.  Strategia anuală de achiziţii publice a comunei Ciceu-Giurgeşti pentru anul 
2017. 
 
 

PRIMAR, 
Iuga Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ROMÂNIA  
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA CICEU-GIURGEŞTI 
 COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 
Nr. 2708 din 06.12.2017 

RAPORT  
 
 D-na Iftimi Florina-Anca, referent principal cu atributii in domeniul achizitiilor publice, 
 Având în vedere: 
  

- prevederile Legii nr.98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. 3 lit.”b” 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; 
  Art. 2 alin. 3 lit. b) 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 prevede „elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor 
transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul 
anual al achiziţiilor publice”; 
 Potrivit art. 3 alin.(3) lit.a” din acelaşi act normativ care stipulează” Ori de câte ori este necesar, 
referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiţii: a) modificarea să se realizeze înainte 
de iniţierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar 
modificării programului anual al achiziţiilor publice şi aprobării acestuia;” ...se deduce că planul anual al 
achitiţiilor publice se modifică ori de câte ori este nevoie.  
   Art. 12 prevede: 
  (1) În cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi 
monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru 
planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 
obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 
 (2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate 
transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul 
anului următor. 
    (3) Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a ţine cont de: 
    a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 
    c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
    (4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza 
programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate. 
    (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: 
    a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
    b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
    c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui 
proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
    d) sursa de finanţare; 
    e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
    f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
    g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
    h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 



    (6) După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări asupra acestora, în termen 
de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la: 
    a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare sau 
egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Lege; 
    b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu 
pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege. 
    Art. 13 prevede: ”Prin excepţie de la art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă 
implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, 
are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice 
aferent proiectului respectiv iar la art. 15 „Prin ordin al preşedintelui ANAP se pune la dispoziţia 
autorităţilor contractante formularul de program anual al achiziţiilor publice.” 
Astfel este necesar supunerii aprobării C.L.  Strategia anuală de achiziţii publice a comunei Ciceu-
Giurgeşti pentru anul 2017. 
 
 

Referent principal, 
Iftimi Florina-Anca, 
 

 
 
 


