
COMPARTIMENT PROIECTE - ACHIZIȚII PUBLICE 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgu Secuiesc a derulat în anul 2018 achiziții 
publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale HG nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, pe baza referatelor de necesitate primite și verificate de la compartimentele 
primăriei si unitățile aparținătoare, acestea fiind: Biblioteca municipală “Báró Wesselényi Miklós”, 
Cantina socială, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor, Poliţia Locală, Casa de 
cultură “Vigadó”, Sala Polivalentă, Patinoarul artificial și Gospodăria Comunală. 

Potrivit prevederilor care guvernează achizițiile publice, în derularea activității biroul de 
proiecte - achiziții publice și comisia de evaluare a avut permanent în vedere, respectarea 
încadrării în pragurile valorice ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

În anul 2018, achizițiile publice ale UATM Târgu Secuiesc s-au derulat, după cum urmează: 
procedurile de atribuire și achizițiile directe au fost desfășurate de către biroul de proiecte –  
achiziții publice și de comisia de evaluare a achizițiilor publice. 

Comisia de evaluare, numită prin H.C.L. nr. 33 din 29.03.2018 a acționat în perioada 
01.01.2018 - 31.12.2018, în următoarea componență: 

Comisia de evaluare a ofertelor de preţ privind dotările independente din cadrul 
investiţiilor, reparaţiilor şi întreţinerii de drumuri, a studiilor de fezabilitate precum şi a lucrărilor 
de investiţii noi pentru anul 2018 în următoarea componenţă: 

1.  Derzsi Gyula   viceprimar   președinte 
2.  Nagy Gabriella   consilier juridic  membru 
3.  Tóth Erika    economist    membru 
4.  Paizs Gábor   contabil   membru 
5.  Antal Emőke  subinginer   membru 
6.  Bartha János   inginer    membru de rezervă  
 

 Comisia de evaluare a ofertelor de preţ privind achiziţionarea diferitelor materiale de 
construcţii pe anul 2018  în următoarea componenţă:  

1. Derzsi Gyula   viceprimar        președinte 
2. Nagy Gabriella    consilier juridic  membru 
3. Paizs Gábor   contabil   membru 
4. Tóth Erika    economist    membru 
5. Antal Emőke  subinginer   membru  
6. Bartha János   specialist   membru de rezervă  
 

 Comisia  de evaluare a ofertelor de preţ pentru prestări de servicii si furnizari pe anul 2018 
în următoarea componenţă: 

1. Derzsi Gyula   viceprimar        președinte 
2. Nagy Gabriella     consilier juridic  membru 
3. Paizs Gábor   contabil   membru 
4. Tóth Erika    economist    membru 
5. Bartha János   inginer    membru  
6. Antal Emőke  specialist   membru de rezervă 



Procesul de aplicare  a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a avut 
ca punct de pornire Programul de investiții, aprobat de către ordonatorul principal de credite, 
conținând obiective precise, precum și referatele de necesitate aprobate de ordonator. Toate 
achizițiile au fost derulate în funcție de necesitatea autorității contractante și ținându-se cont de 
limitările financiare ale acesteia. 

În anul 2018, situația achizițiilor publice organizate și derulate de UATM Târgu Secuiesc se 
prezintă astfel: 

- s-a organizat și desfășurat opt proceduri de atribuire, respectând principiile 
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, 
asumarea răspunderii, din care o procedură de atribuire de furnizare a fost anulată, iar patru 
proceduri de atribuire de servicii au rămas în derulare la sfârșitul anului 2018;  

-   s-a derulat un număr de 1470 achiziții directe din catalogul electronic deschis în Sistemul 
Electronic al Achizițiilor Publice, pe platforma electronică https://sicap-prod.e-licitatie.ro. 

De asemenea, menționăm și alte activități desfășurate de biroul de proiecte – achizitii 
publice, după cum urmează:  

- s-a publicat planul anual al achizițiilor publice în baza necesităților comunicate de 
compartimentele primariei si unitatile apartinatoare, pentru care se organizează procedurile de 
achiziție publică, pe platforma electronică https://sicap-prod.e-licitatie.ro; 

- s-au estimat valorile achiziţiilor publice şi s-a ales procedura de achiziție publică în funcție 
de valoarea estimată aprobată prin referate; 

- s-au întocmit note justificative privind realizarea achiziției offline, de la orice operator 
economic, în afara catalogului electronic S.E.A.P.; 

- s-a elaborat Programul Investițiilor publice de la etapa de proiect și s-a rectificat pe 
parcursul anului, de câte ori s-a impus o modificare a cheltuielilor de capital; 

- a fost urmărită legislația nouă apărută în domeniul achizițiilor publice; 
- s-au respectat normele de protecția muncii și PSI. 
 


