
1 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 81/2022 

privind adeziunea UAT Oraşul Copşa Mică la serviciile Unității de Achiziții Centralizate 

UCA Sibiu 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 7 

noiembrie 2022, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6433/2022 inițiat de Primarul  oraşului Copşa 

Mică privind adeziunea UAT Oraşul Copşa Mică  la serviciile compartimentului Unitate de 

Achiziții Centralizate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, 

 Analizând Raportul de specialitate nr. 6434/2022 al Compartimentului Achiziţii publice, 

 Având în vedere avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, 

servicii şi comerţ, 

 Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Sibiu și 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), având ca obiect asistența oferită Consiliului 

Județean Sibiu privind înființarea și operaționalizarea unei unități de achiziții publice centralizate 

la nivel local, 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 234/28.10.2021 prin care s-a 

aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu prin înființarea 

Compartimentului Unitate de Achiziții Publice Centralizate, având ca obiect de activitate 

desfășurarea de achiziții publice centralizate,  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 236/28.10.2021 privind 

aprobarea normelor specifice de desfășurare a activității Unității de Achiziții Publice 

Centralizate, 

 În temeiul dispozițiilor art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (1), alin (14), art. 139 alin. (1) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă adeziunea de către UAT Oraşul Copşa Mică la serviciile prestate de către 

Compartimentul Unitate de Achiziții Publice Centralizate („UCA”) din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Sibiu, în calitate de utilizator secundar, având toate drepturile 

și îndatoririle ce decurg din exercitarea acestei calități, atât în raport cu UCA, cât și în raport cu 

terții. 

Art. 2. Se aprobă adeziunea de către UAT Oraşul Copşa Mică la Normele specifice referitoare la 

desfășurarea activității Compartimentului UCA (”Normele”), aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Sibiu nr. 236/28.10.2021 al căror conținut a fost luat la cunoștință de UAT 

Oraşul Copşa Mică, iar aceasta se angajează să respecte obligațiile prevăzute în sarcina sa în 

cadrul Normelor, cu modificările și completările ulterioare.  
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Art. 3. (1) Se aprobă lista de categorii de achiziții care se vor realiza în sistem centralizat: 

 a) Mobilitate: managementul flotei de automobile/vehicule, inclusiv asigurări, 

mentenanță și alte servicii conexe asociate, 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 piața; 

 b) 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 și alte produse și servicii cu 

aceeași destinație, 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 piața; 

 c) 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 piața; 

 d) 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 piața; 

 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. 

 (2) Se aprobă încheierea contractului cu privire la activitățile desfășurate de UCA în 

relația cu UAT Oraşul Copşa Mică în calitate de utilizator, între UAT Oraşul Copşa Mică și 

UCA, contract care este prevăzut în anexă şi care face parte integrantă  prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se împuternicește primarul oraşului Copşa Mică să semneze contractul menționat la art. 

3, în numele Unității administrativ-teritoriale Oraşul Copşa Mică. De asemenea, acesta va avea 

dreptul să semneze, în numele Unității administrativ-teritoriale Oraşul Copşa Mică orice alte 

documente și să efectueze orice alte formalități necesare în vederea executării contractului. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul oraşului Copşa 

Mică, prin aparatul de specialitate. 

Art. 6.  

Adoptată în Copşa Mică la data de 7 noiembrie 2022. 

 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

MUZSNAI Melinda   Secretar general 

   ŞERBAN Dorin 

Difuzat: 3 ex. 

1 ex. primar 

1 ex. dosarul de sedinta 

1 ex.Institutia Prefectului 
Red.dact.Ş.D. 


