
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
Primar 

 

 

 

 

Redactat: Consilier achiziții publice:Gliga D.M 

  
 

 

Nr.  11.581  din 3.11.2020 
Dosar nr. A1 

 
 

Referat de aprobare 
 
Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică şi a Programului anual al 

achiziţiilor publice pentru anul 2021  

 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG 

nr.395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 - 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. 

Comuna Ibănești a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaţiilor 

cel puţin a următoarelor elemente estimative: 

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi 

satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările 

transmise de toate direcţiile/ compartimentele din cadrul autorităţii contractante 

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi 

c) capacitatea profesională existentă ia nivel de autoritate contractantă pentru derularea 

unui proces care să asigure beneficiile anticipate 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi după caz necesarul de 

resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei Ibănești 

reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de Comuna 

Ibănești calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică este valabilă pe perioada 

01.01.2021 - 31.12.2021. 

Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei Ibănești se poate modifica 

sau completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai 

sus. Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie, este condiţională 

de identificarea surselor de finanţare, în cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la 

nivelul Comunei Ibănești, se va 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. 

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de 

necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea 
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contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care Comuna Ibănești 

intenţionează să le atribuie în decursul anului următor. 

Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză și aprobare  Strategia anuală 

a achiziţiilor publice şi  Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 al Comunei 

Ibănești. 

 

 

 
 

  
 

PRIMAR, 

Dan Vasile-Dumitru 

 

 

                  


