
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     Înregistrat la nr.323 din 20.01.2021 
COMUNA CUCA                
P R I M A R,  
 
 
 
 
    REFERAT DE APROBARE   
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice 
și a Programului anual  de achiziții publice al  comunei Cuca pentru  anul 2021.  

___________________________________________________________________________ 
 Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă nr. 
76/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
 
 Având în vedere  necesitatea  dezvoltării localității noastre pe termen scurt , mediu și 

lung , prin planificarea realizării investițiilor  precum  stabilirea indicatorilor  privind 

funcționarea la nivel local a administrației publice  ; 

 

Având în vedere art.11 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare,  aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 , cu modificările și completările ulterioare , potrivit căruia 
”Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate 

contractantă pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 

milioane de lei, fac obiectul unei Strategii anuale de achiziţie publică la nivelul autorităţii 

contractante, elaborată în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund 

procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta”   precum și  art.12 alin.(1) ” 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.”   

 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din H.G. Nr. 395/2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice „Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul trimestru al anului 
anterior și se aprobă de către conducătorul autorității contractante” – conform solicitărilor 
transmise de compartimentele/aparatul de specialitate, iar  potrivit  prevederile art. 12, 13 şi 
15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și prevederile art. ș 13, 14 şi 16 din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016,    

Având în vedere Ordinul nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale ; 
 În temeiul prevederilor art. 155 alin.(4) lit.a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului 



nr.57/20129 privind Codul administrativ ;      
 Propun  spre dezbatere  membrilor Consiliului local  proiectul de hotărâre privind  
privind  aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual de achiziții 
publice al  comunei Cuca,  pentru  anul 2020, potrivit  Anexelor 1,2,3  la prezenta  expunere 
de motive :  

- Anexa nr.1 Strategia anuală de achiziții publice pe anul 2021 ;  
- Anexa nr.2 programul anual al achizițiilor publice actualizată în urma aprobării 

bugetului local pentru anul 2021  ;   
 

Anexele  cuprind atât  achiziţiile directe pentru buna funcţionare a instituţiei, cât şi  
investiţiile ce urmează să se realizeze în acest an  . Acestea au fost  elaborate avându-se în 
vedere  priorităţile şi necesităţile reale de produse , servicii şi lucrări,  iar valorile acestora  au 
fost stabilite ţinându-se cont de preţurile anului precedent .  
 

În consecință solicit   raport de specialitate  compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate şi aviz favorabil  celor trei  Comisii   din cadrul Consiliului local .  
 
 
 Pe cale de consecință  propun  membrilor Consiliului local ca în şedinţa ordinară din 
27 ianuarie 2021  , să dezbată şi  să  aprobe prezentul  proiect de hotărâre .  
 
 
    
 
     P R I M A R ,  
                Vlad Mihăiţă  
 


