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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 455/2021
privind Normele specifice referitoare la desfăşurarea activităţii
unității de achiziții centralizate
Proiectul „Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor
Publice prin consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale pentru
Achiziții Publice și a autorităților contractante, cod SIPOCA 625” („proiectul SIPOCA
625”), printre altele, are ca și obiective specifice derularea a trei exerciții pilot de
înființare și operaționalizare a unor Unități Centralizate de Achiziții la nivel local.
Consiliul Județean Harghita, ca urmare a completării chestionarului și discuțiilor
bilaterale, a metodologiei de evaluare și selecție agreate a fost selectat pentru a primi
sprijin în vederea înființării și operaționalizării unei Unități de Achiziții Publice
Centralizate (UCA) la nivel local. La data de 15.07.2021 Județul Harghita, prin Consiliul
Județean Harghita a semnat un Protocol de colaborare cu Agenția Națională pentru
Achiziții Publice (ANAP), având ca obiect asistența oferită pentru înființarea și
operaționalizarea unei Unități Centralizate de Achiziții la nivel local, această
colaborare fiind aprobată de Consiliul Județean Harghita, prin Hotărârea nr. 253/2021
privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Agenția Națională
pentru Achiziții Publice (ANAP) și UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean
Harghita având ca obiect asistența oferită pentru înființarea și operaționalizarea unei
Unități Centralizate de Achiziții la nivel local, înregistrat la Consiliul Județean Harghita
cu nr. 53397/14.07.2021 și înregistrat la ANAP cu nr. 14491/15.07.2021.
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) li. bbb.) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, unitatea de achiziții
centralizate este o autoritate contractantă care furnizează activităţi de achiziţie
centralizate. Prin semnarea protocolului de colaborare, Judeţului Harghita i s-a
atribuit calitate de unitate de achiziţii centralizate (UCA), iar activitățile specifice
acestei UCA se va realiza printr-un compartiment separat în subordinea Serviciului
achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita.
În urma reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita
se înființează acest nou compartiment, Compartimentul Unitate achiziții centralizate,
iar atribuțiile specifice acestuia au fost introduse în Regulamentul de organizare și
funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita.

Astfel, prin Hotărârea nr. 455/2021 au fost aprobate Normele specifice
referitoare la desfăşurarea activităţii UCA, cu următoarea mențiune la art. 6:„Art. 6 Se
aprobă lista de categorii de achiziții care se vor realiza în sistem centralizat: (se va
insera în urma studiilor realizate în cadrul proiectului de către Echipa de
Implementare) Lista prevăzută în prezentul articol poate fi modificată/completată cu
alte categorii de achiziții centralizate, ulterior înființării UCA.”
Astfel, ca urmare a studiului efectuat de către Echipa de Implementare, a fost
stabilită lista de categorii de achiziții care se vor realiza în sistem centralizat:
a)
Managementul clădirilor de birou/facilităților: produse de îngrijire și
curățare a clădirilor/facilităților, servicii de curățenie, articole igienico-sanitare din
hârtie, inclusiv hârtie igienică, servicii de securitate, alte servicii de reparare și
întreținere, precum și orice alte achiziții (bunuri sau servicii) care pot fi incluse în
această categorie, prin raportare la caracteristici similare și/ sau conexe și au
corespondent în gama de produse și servicii oferite de operatori economici pe piață,
b)
Tehnologia Informației: hardware, software, cartușe pentru dispozitive
periferice de imprimare și fotocopiere, servicii mentenanță IT, sisteme de securitate
și monitorizare și altele asemenea, precum și orice alte achiziții (bunuri sau servicii)
care pot fi incluse în această categorie, prin raportare la caracteristici similare și/ sau
conexe și au corespondent în gama de produse și servicii oferite de operatori
economici pe piață,
c)
Energie: electricitate, încălzire, gaz, combustibil pentru încălzire,
combustibili solizi, alte servicii în legătură cu furnizarea de energie, precum și orice
alte achiziții (bunuri sau servicii) care pot fi incluse în această categorie, prin
raportare la caracteristici similare și/ sau conexe și au corespondent în gama de
produse și servicii oferite de operatori economici pe piață,
d)
Servicii administrative: curierat, transport de bunuri, colete, precum și
orice alte achiziții (bunuri sau servicii) care pot fi incluse în această categorie, prin
raportare la caracteristici similare și/ sau conexe și au corespondent în gama de
produse și servicii oferite de operatori economici pe piață,
e)
Articole de birotică: produse de papetărie și furnituri de birou, precum
și orice alte achiziții (bunuri sau servicii) care pot fi incluse în această categorie, prin
raportare la caracteristici similare și/ sau conexe și au corespondent în gama de
produse și servicii oferite de operatori economici pe piață.
Având în vedere considerentele de drept și de fapt expuse anterior, este
necesară și oportună adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Județean Harghita să
aprobe proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 455/2021 privind
Normele specifice referitoare la desfăşurarea activităţii unității de achiziții
centralizate, conform celor prezentate mai sus.
În temeiul art. 182, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
potrivit căruia „proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de
cetățeni”, în condițiile legii, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre înregistrat.
Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre
întocmit, în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului

Județean Harghita. La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în
vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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