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EXPU ERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice
al comunei Fărcașele, pentru anul 2017
Domnilor consilieri,

Potrivit dispozițiilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr.395/2016publicată în Monitorul Oficial nr.423/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind
achizițiile publice s-a procedat la elaborarea Strategiei anuale a achizițiilor publice, pentru anul
2017, ce reprezintă totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de Comuna
Fărcașele în calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an.
Strategia anuală de achiziție publică se realizează potrivit dispozițiilor legale, in ultimul
trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în
aceasta, și se aprobă de către conducătorul autorității contractante. Prin HCL nr.37 din
20.12.2016, s-a aprobat Strategia și Programul de achiziții publice al comunei Fărcașele, pentru
anul 2017.
În conformitate cu prevederile legale, acest

Program anual poate suferi modificări și

completări pe parcursul anului bugetar, în funcție de necesitățile de investiții intervenite precum și
funcție de sumele prevăzute în buget.
Strategia anuală a achizițiilor publice pentru anul 2017, s-a realizat prin utilizarea
elemente estimative precum:
-

Nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi
satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție;

-

Valoarea estimată a achiziției corespunzătoare fiecărei nevoi;

-

Capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru
derulare uni proces care să asigure beneficiile anticipate;

-

Resursele existente la nivel de autoritate contractantă, și după caz, necesarul de
resurse suplimentare externe care pot fi alocate derulării proceselor de achiziție
publică.

Ținând cont de necesitatea și oportunitatea acestui proiect, îl supunem spe dezbatere și
aprobare în forma prezentată cu respectarea atribuțiilor ce vă sunt date de legea administrației
publice locale.
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