
AUTORITATE CONTRACTANTA:
MUNICIPIUL MOTRU
BD. GARII, NR. I, JUD. GORJ
C.F.:5455844

STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PI]BLICE
PENTRU ANUL 2017

A MUNICIPIULUI MOTRU

l.INTRODUCERE
in conformitate cu prevederile art. I I, alin. 3 din HG 39512016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizilie public5/acordurilor cadru din Legea 9812016 privind achiziliile publice,
autoritatea contractant6 Municipiul Motru, prin Biroul Achizilii Publice a procedat la
intocmirea prezentei strategii.

La elaborarea strategiei, au fost alute in vedere cel pu{in urmdtoarele informalii
gi elemente estimative:

- nevoile identificate la nivel de autoritate contractanti ca fiind necesare a fi
satisfbcute ca rezultat al unui proces de achizilie publicd a$a cum acestea
rezulti din solicitdrile transmise de serviciile de specialitate din cadrul Primdriei
municipiului Motru;

- valoarea estimate corespunzltoare fiecdrei nevoi;
- capacitatea profesionald existentE la nivel de autoritate contractantd pentru

derularea unui proces de achizilie care sE asigure beneficii anticipate;
- prpa caz, necesarul de resurse exteme care trebuie alocate fiec[rei achizilii.

In cadrul strategiei anuale de achizilii publice la nivelul Municipiului Motru, se

vor elabora: Programul anual al achiziliilor publice ca instrument managerial utilizat
pentru planificarea qi monitorizarea portofoliului de procese de achizilie la nivel de

autoritate contractantd, lista achiziliilor directe qi, daci este cazul, programele de

achizilii publice pentru proiectele cu finan[are nerambursabili.

2. ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea unui contract de achizilie publicS/acord cadru este un proces ce se

deruleazi in mai multe etape.
Municipiul Motru, in calitate de autoritate contractantil, prin Biroul de Achizilii

Publice dar gi a celorlalte servicii de specialitate, trebuie si se documenteze 9i sd

parcurg6 pentru fiecare proces de achizilie public6, trei etape distincte qi anume:



a. etapa de planificare/pregdtire a procesului de achizilie publicd, inclusiv
consultarea pielei;

b. etapa de organizare a procesului de achizilie qi atribuirea contractului;
c. etapa post-atribuire a contractului/acordului cadru, respectiv implementarea qi

monitorizarea implementirii contractului/acordului cadru.
Cele trei etape, presupun parcurgerea urmdtorilor paqi:

a. etapa de planificare/pregitire a procesului de achizilie public6, inclusiv
consultarea pielei
- se iniliazd prin identificarea necesitifilor qi elaborarea referatelor de

necesitate de cdtre compartimentele inteme specializate;
- se incheie cu aprobarea de cdtre conducitorul autorit5{ii contractante a

documentafiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum qi a

strategiei de contractare pentru fiecare proceduri in parte. Strategia de

contractare este un document specific fieclrei achizilii a cdrei valoare
estimat6 este mai mare sau egald cu pragurile valorice stabilite la art. 7, alin.
5 din legea 9812016 qi este obiect de evaluare a Agenliei Nalionale a
Achiziliilor Publice in condiliile stabilite de art. 23 din HG 395/2016. Prin
intermediul strategiei de contractare se vor documenta deciziile din etapa de
planificare/pregltire a achiziliei, in legdturd cu:
o relafia dintre obiectul, constrAngerile asociate qi complexitatea

contractului pe de o parte, gi resursele disponibile la nivel de autoritate
contractante pentru derularea tuturor activitelilor din etapele procesului
de achizilie public6;

o procedura de atribuire aleasd, precum qi modalitdlile speciale de atribuire
a contractului de achizilie publicl asociate, dacd este cazul;

o tipul de contract propus gi modalitatea de implementare a acestuia;
o mecanismele de plat6 in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul

acestuia, mdsuri de gestionare ale acestor riscuri;
o stabilirea de penalitili pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd

a obligaliilor contractuale;
o justificdri privind determinarea valorii estimate precum gi orice elemente

legate de oblinerea unor beneficii sau indeplinirea unor obiective in urma
implementirii contractului;

o justificiri privind alegerea procedurii de atribuire gi, dupE caz, deciziade
a reduce termenele in condiliile legii;

o decizia de a utiliza sau nu impd(irea pe loturi;
o justificarea criteriilor de calihcare privind capacitatea gi dup5 caz,

criteriile de seleclie;
o justificarea criteriului de atribuire ;i, dupd caz, a factorilor de evaluare;
o dacd este cazul, obiectivul din Strategia Locali de Dezvoltare la a c6rui

indeplinire contribuie implementarea contractului incheiat in urma
derulirii procesului de achizilie;

)



o orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitililor autoritElii
contractante .

Aceastd etape se va realiza de cdtre autoritatea contractanti utilizAnd resursele
proprii. In cazul in care resursele proprii nu permit intocmirea caietelor de
sarcini./specificafiilor tehnice, prin excep{ie de la regula propusd mai sus, se va
recurge la ajutorul unui funizor de servicii de achizilie, selectat in condiliile
legislaliei privind achiziliile publice.

b. etapa de organizare a procedurii qi de atribuire a contractului./acordului cadru
- incepe prin transmiterea documentaliei de atribuire in SEAP;
- primirea de oferte, evaluarea acestora gi stabilirea ofertei ciqtig6toare prin

aplicarea criteriului de atribuire stabilit in cadrul strategiei de contractare;
- se ftnalizeazl, odati cu

achizilie/acordului cadru.
Avdnd in vedere dispoziliile legale in materie de achizilii publice, autoritatea
contractantd, va realiza aceasti etapi din cadrul procesului de achizilie publici prin
utilizarea uneia din urmdtoarele aborddri: fie cu resursele profesionale proprii,
resurse utilizate Ei pentru parcurgerea etapei aneterioare, fie va recurge la cooptarea
unor specialiqti extemi selectafi in condiliile legii.
c. etapa post-atribuire a contractului/acordului cadru, respectiv implementarea gi

monitorizarea implementirii contractului/acordului cadru
- incepe odatd cu transmiterea c5tre serviciile de specialitate a

contractelor/acordurilor cadru incheiate in urma derulSrii unui proces de
achizilie publicd;

- se finalizeazd odati cu indeplinirea tuturor obilgaliilor contractuale de citre
contractant.

in aceasti etapd, Biroul Achizilii Publice colaboreazA cu serviciile de specialitate
care urmdresc implementarea contractului de achizilie publici gi igi exprimd
punctul de vedere in ceea ce privegte legalitatea modificirii unor clauze
contractuale qi/sau incheierea unor acte adilionale tn urma intririi in vigoare a
contractului

3. PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PI]BLICE
Programul anual al achiziliilor publice la autoritatea contractanti Municipiul

Motru gi lista achiziliilor directe, se elaboreazd in baza referatelor de necesitate
transmise de compartimentele, birourile ;i serviciile de specialitate gi cuprinde
totalitatea contractelor/acordurilor cadru pe care autoritatea contractant6 intentioneazi
sd le atribuie pe parcursul anului 2017.

La elaborarea Programului anual al achiziliilor publice s-a linut cont de:
- ncesitilile obiective, servicii qi lucrdri transmise cdtre Biroul Achizilii

Publice;
- gradul de prioritate al necesit6lilor conform propunerilor serviciilor de

specialitate;
- anticipdrile cu privire la sursele de finanfare ce urmeazd a fi identificate.

intrarea in vigoare a contractului de
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Programul anual al achiziliilor publice qi lista achiziliilor directe se constituie ca
anexe la prezenta strategie gi au fost elaborate in baza necesitdlilor identificate de
serviciile de specialitate qi transmise Biroului Achizilii Publice pdnd la data intocmirii
acestei strategii.

Dupi aprobarea bugetului propriu, precum qi ori de c6te ori intervin modificdri
in bugetul Primdriei Motru, programul anual al achiziliilor publice gi lista achiziliilor
directe se vor actualiza in func1ie de fondurile aprobate.

Programul anual achiziliilor publice (anexa I la strategie) cuprinde cel
urm6toarele informalii :

a) obiectul contractului de achizilie public6./acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CPV);
c) valoarea estimat6 a contractului/acordului-cadru ce urmeazi a fi atribuit ca

rezultat al derul6rii unui proces de achizilie, exprimati in lei, Iird TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilitd pentru derularea procesului de achizilie;
f) data estimatd pentru inilierea procedurii;
g) data estimatd pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
Lista achiziliilor directe (anexa 2la strategie) cuprinde cel pufin urmltoarele

informalii:
a) obiectul contractului de achizilie publicS/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice (CPV);
c) valoarea estimatd a contractului/acordului-cadru ce urmeazd a fi atribuit ca

renltat al deruldrii unui proces de achizilie, exprimati in lei, frrd TVA;
d) sursa de finan{are;
e) data estimati pentru inilierea procedurii;

0 data estimatd pentru atribuirea contractului
Cele doud anexe cuprind achizilli ce se vor derula pe buget local.
Pdnd in momentul de fali nu exist6 informalii cu privire la procese de achizilie

publicd ce se vor derula prin fonduri nerambursabile. in cazul in care ulterior vor fi
atrase fonduri nerambursabil e, prezerfia strategie se va completa cu anexele 3, 4
q.a.m.d., fiecare anexi reprezentAnd programul achiziliilor publice intocmit separat
pentru fiecare proiect cu finan{are nerambursabili, in conformitate cu prevederile art.
13 din HG 39s12016.

Stabilirea modalitdtii de atribuire a fiecdrui contract, respectiv prin aplicarea
uneia din procedurile de aribuire stipulate prin Legea 9812016 sau prin achizilie
directd,, a avut in vedere valorile estimate pentru toate necesit[1ile identificate pAna in
prezent, aplicdndu-se in acest sens prevederile art. 17 din HG 39512016.

Autoritatea contractante va derula toate procedurile de achizilie publicd numai
on-line, prin intermediul sistemului electronic al achiziliilor publice SEAP. Utilizarea
altor mijloace (offline), inclusiv contractele de servicii exceptate de la prevederile
Legii 98/2016, se vor realiza numai in condiliile legii qi numai pentru situaliile expres

pulin
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reglementate prin lege, situatii ce vor fi justificate qi inaintate spre aprobare
conducdtorului autoritilii contractante.

Achiziliile directe de complexitate redus6 (numdr redus de produse, servicii care
se pliazi pe necesitilile concrete ale autorit.ilii contractante sau lucrdri de complexitate
redusd decontabile pe unitate de mdsurd), se vor realiza prin intermediul catalogului
electronic disponibil in sistemul electronic de achizilii publice. Prin excep{ie de la
regula enunfati anterior, achiziliile directe de complexitate mai mare vor fi ini(iate
prin publicarea unui anunf de participare in sec{iunea Documente/publicitate-anun;uri
din sistemul electronic de achizilii publice qi pe site-ul instituliei
www.primariamotru.ro. Achiziliile directe a cdror valoare estimatd nu depiqeqte 3.000
lei frrd TVA qi care din motive obiective nu poate fi efectuati prin intermediul
catalogului electronic disponibil in SEAP vor fi iniliate prin solicitare de oferte de pre{
de la fumizori de produse, prestatori de servicii sau executanli de lucriri corespunzdtor
cu obiectul achiziliei.

In orice situalie, indiferent de modalitatea de atribuire,, Biroul Achizilii Publice
va respecta principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizilie publicd,
respectiv:

a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaqterea reciproca;
d) transparen{a;
e) propo4ionalitatea;
f) asumarea rdspunderii.
Dupd definitivarea programului anual al achiziliilor publice, autoritatea

contractante prin intermediul Biroului Achizilii Publice, va publica in SEAP extrase
din acesta, precum gi orice modificdri asupra acestui program, in termen de 5 zile
lucritoare, extrase care se referi la:
a) contractele/acordurile-cadru de produse gi/sau servicii a clror valoare estimati este
mai mare sau egald cu pragurile prevdzute la art.7 alin. (l) din Lege;
b) contractele/acordurile-cadru de lucrdri a cdror valoare estimatii este mai mare sau
egali cu pragurile previzute la art.7 alin. (5) din Lege.

4. SISTEMUL DE CONTROL INTERN
Av6nd in vedere noua legislalie in materie de achizilii publice, autoritatea

contractanti prin intermediul Biroului de Achizilii Publice, consideri necesar un
sistem propriu de control intern care sd acopere toate fazele unui proces de achizilie
public6, de la etapa de planificare qi p6nd la frnalizarea implementirii contractului de
achizilie publicS.

Sistemul de control intern, ar trebui sd includl urmdtoarele principii:
- principiul separirii atribu{iilor, cel pulin intre intre funcfiile operalionale qi cele

financiare, intre persoanele responsabile cu atribuirea contractului qi persoanele
din serviciile tehnice, prin alocarea de sarcini in fiqa postului sau prin dispozilie
a conducdtorului autoritiilii contractante;



- principiul celor 4 ochi care implicd impirlirea clar6 a sarcinilor in doi pagi: pe

de o parte inilierea qi pe de altd parte verificarea, efectuate de persoane diferite;
- verificarea de specialitate a aspectelor juridice ce decurg din procesul de

achizilie publici;
- o auditare periodicS, in diferite faze ale aceluiaqi proces de achizilie public5.

In orice situalie, orice divergenfi de opinie ar trebui rezolvatA printr-o str6ns6
colaborare intre Biroul Achizifii Publice qi celelalte servicii de specialitate din
structura autoriteli contractante.

5. PREVEDERI FINALE
Municipiul Motru, ca autoritate contractant6, prin intermediul Biroului Achizilii

Publice, va line evidenta tuturor achiziliilor publice de produse, servicii qi lucrdri, ca
parte integrantd a strategiei anuale de achizitji publice.

Anexele la prezenta strategie au fost intocmite in baza necesitililor identificate
de serviciile de specialitate ale autoritefi contractante p6ni la data curent6, urmdnd a
fi modjficate qi actualizate dupd aprobarea bugetului pe anul 2017.

In derularea proceselor de achizilie publicd, Biroul Achizilii Publice este

singurul responsabil de modalitatea stabilite pentru atribuirea contractelor.
Prezenta strategie anuald de achizilii publice pentru anul 2017 a Municipiului

Motru va fi supusd spre aprobare Primarului municipiului Motru gi publicat6 pe site-ul
oficial al instituliei www.primariamotru.ro .

Birou Achizi{ii Publice,
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Anexa I la strategia anualS de achizi(ii publice pentru anul 2017

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
PENTRU ANUL 2OI7 LA AUTORITATEA CONTRACTANTA MUNICIPIUL MOTRU

c.F.5455844

Nr.
crt.

Denumire achizilie Cod CPV
Valoare

estimatd (lei
fAra TVA)

Sursa de
finanlare

Procedura
stabilitd
pentru

derularea
procesului
de achizitie

Data
estimati
pentru

inilierea
procedurii

Data
estimata
pentru

atribuirea
contractului

Modalitatea
de derulare
a procedurii

1.

Reabilitare termici a Casei de
CulturA a Municipiului Motru

45321000-3
Lucr[ri
izolare
termica

de
6.750.000

Buget
Local

Procedura
simplificatd

octombrie
2017

decembrie
2017

Online

2.

Proiectare Reabilitare termica a
Casei de Culturl a Municipiului
Motru

71322000-t -
Servicii de
proiectare
tehnicd pentru
construclia de
lucrdri publice

70.000
Buget
Local

Procedura
simplificatd

Februarie
2017

Aprilie
2017

Online

J.

Reabilitare termicd Creqd -
Grddinild cu program prelungit
nr. 1 Motru

45321000-3
Lucriri
izolare
termicd

de
3.000.000

Buget
l-ocal

Procedurd
simplificatd

Octombrie
2017

Decembrie
2017

Online

TT
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4.

Proiectare Reabilitare termicd
Creqd - Grddinila cu program
prelungit nr. 1 Motru

71322000-t -
Servicii de
proiectare
tehnicd pentru
construcJia de
lucrdri publice

40.000
Buget
[,ocal

Proceduri
simplificatd

Februarie
20t7

Aprilie
2017

Online

5.

Reabilitare infrastructurd qi

dotare Colegiul Tehnic Motru
45453000-7
Lucrdri
reparalii
generale gi

renovare

de

de
3.500.000

Buget
Local

Procedurd
simplificati

Octombrie
2017

Decembrie
2017

Online

6.

Proiectare Reabilitare
infrastructurd 9i dotare Colegiul
Tehnic Motru

71322000-1 -
Servicii de
proiectare
tehnicd pentru
construcJia de
lucrdri publice

30.000
Buget
l,ocal

Procedurd
simplificatd

Februarie
2017

Aprilie
2017

Online

7.

Reabilitarea termicd a Spitalului
Municipal Motru

45321000-3
Lucriri
izolNe
termica

de
6.s00.000

Buget
Local

ProcedurI
simplificatd

Octombrie
2017

Decembrie
2017

Online

8.

Proiectare Reabilitarea termici a

Spitalului Municipal Motru
71322000-t -
Servicii de
proiectare
tehnicd pentru
constructia de
lucrdri publice

70.000
Buget
Local

Procedurd
simplificatd

Februarie
2017

Aprilie
2017

Online

9.

Cregterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinle (bl. A, bl.
N6 - N7, N2) - 120 apartamente

4532 r000-3
Lucrdri
izolare
termicd

de
2.000.000

Buget
Local

Procedurd
simplificati

Octombrie
2017

Decembrie
2017

Online



10.

Proiectare Cregterea eficientei
energetice a blocurilor de
locuin[e (bl. A, bl. N6 - N7, N2)
- 120 apartamente

71322000-t -
Servicii de
proiectare
tehnicd pentru
constructia de
lucrtrri publice

60.000
Buget
Local

Proceduri
simplificatd

Februarie
2017

Aprilie
2017

Online

ll

Reactualizare documentatie
tehnictr Modemizare B-dul Gdrii,
str. Primdverii, str.
Mesteacdnului, str. Motrului
(limite Kuznelov)

7t322500-6
Servicii de
proiectare
tehnic[ pentru
infrastructura
de transport

12.000
Buget
Local

Procedurd
simplificattr

martie
2017

mai 2017 Online

12.

Reactualizare documentatie
tehnicd Modemi zare aleea
Violetei, Castanului,
Ghiocelului, Grivilei, Pinului,
Caisului, L[m6ilei, Criyantemei,
Plarformi Complex Mijloc

71322500-6
Servicii de
proiectare
tehnicl pentru
infrastructura
de transport

14.000
Buget
Local

Procedurl
simplificatl

martie
2017

mai 2017 Online

13.

Reactualizare documentatie
tehnictr Modemizare str.
Magnoliilor, al. Zambilelor, al.
Viginului, str. Tineretului

71322500-6
Servicii de
proiectare
tehnicd pentru
infrastructura
de transport

8.000
Buget
Local

Procedurd
simplificatl

martie
2017

mai 2017 Onlinc

14.

Modemizare sediu gi dotare
Grtrdinila cu program normal nr.
7 Motru

45453000-7
Lucrari
reparatii
generale si
renovare

de

de
800.000

Buget
Local

Procedurd
simplificatd

Octombrie
2017

Decembrie
2017

Online



15.

Proiectare Modemizare sediu gi

dotare Grddinila cu program
normal nr. 7 Motru

71322000-t -

Servicii de
proiectare
tehnicl pentru
construcJia de
lucrdri publice

8.000
Buget
Local

Procedur6
simplificatd

Februarie
2017

Aprilie
2017

Online

16.

intreJinere aplicalii software gi a

staliilor de lucru pe care acestea
sunt implementate

7226',7000-4 -
Servicii de
intrejinere qi

reparatii de
software

60.000
Buget
Local

Negociere
lara
publicarea
unui anuJ de
participare

Martie
2017

Aprilie
20'17

Offline

17.

Achizilie servicii pentru
realizarea documenta{iilor
cadastrale pentru eliberarea
titlurilor de proprietate qi

inscrierea in cartea funciarA in
vederea punerii in aplicare a
hotirAri Ior j udecdtoreqti
definitive qi irevocabile, precum
qi in vederea exercitarii
activitdlii curente a Comisiei
Locale de Fond Funciar Motru

71354300-7
Servicii
cadastru

55.250
Buget
Local

Procedur6
simplificatd

Ianuarie
2017

Martie
2017

Online

Publice,
Ing. Lu(ii



Anexa 2la strategia anuali de achizifii publice pentru anul 2017

LISTA ACHIZITIILOR DIRECTE
PENTRU ANUL 2017 LA AUTORITATEA CONTRACTANTA MUNICIPIUL MOTRU

c.F.5455844

Nr.
crt.

Denumire achizilie Cod CPV
Valoare

estimati (lei
fara TVA)

Sursa de
finanlare

Data estimatd
pentru inilierea

procedurii

Data estimatd
pentru

atribuirea
contractului

Modalitatea
de derulare
a achiziliei

l.
Achizilie echipamente IT 3021 3000-5

Computere
personale

50.000 Buget local Februarie 2017 Martie 20'17 Offline

2.

AchiziJie programe informatice 48771000-3
Pachete
software
utilitare
generale

50.000 Buget local
Ferbruarie
2017

Martie201'7 Offlint:

-r.

Achizilie coli 30197643-5
HArtie pentru
fotocopiatoare

10.000 Buget local Februarie 2017 Februarie 20'17 Online

4.
Achizilie rechizite 30192700-8 -

Papetarie
8.000 Buget local Februarie 2017 Mu1tie2017 Offline

5.

AchiziJie imprimate 22900000-9
Diverse
imprimate

5.000 Buget local Februarie 2017 Martie 20I 7 Offline



6.

Achizilie medicamente pentru
cabinetele medicale gcolare

33690000-3 -
Diverse
medicamente

8.000 Buget local Februarie 2017 Martie 2017 Offline

7.

Achizilie produse pentru
curdlenie

39831240-0
Produse
curitenie

de 5.000 Buget local Februarie 2017 Martie 201 7 Offline

Birou Achizi{ii Publice,


