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Nr.  Pf.g / 06. b2a2c)

Dispozitie

Referitor la : Strategia anuala de achizitie publica qi al Programului Anual al Achizitiilor
Publice pe anul 2020 al Primariei Municipiului Slatina

Avand in vedere:

- referatul de necesitate nr.32330/29.04.2020 emis de Serviciul Achizitii Publice prin care
se solicita achizitia de Elaborare project tehnic, detalii de execufle, documente pentru obtinerea
avizelor, autorizatillor asistengi tehnicii a proiectantului acordatil pe perioada lucrarilor pentru
proiectul "e-inclircare — project de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electria in Municipiul Slatina" la o valoare de 33.400,99 lei fara TVA prin procedure:"
simplificatti on-line;

- referatul de necesitate nr.32326/29.04.2020 emis de Serviciul Lucrari Publice prin care se
solicitd achizitia de Servicii de consultangi in achizitii publice pentru proiectul "e-Incarcare —
project de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in
Municipiul Slatina" la o valoare de 16.500,00 lei ftirci TVA prin achizifie directa din Catalogul
electronic din SEAP;

- referatul de necesitate nr.32329/29.04.2020 emis de Serviciul Lucrari Publice prin care se
solicita achizitia de Servicii de dirigentie de fantier pentru proiectul "e-Inclircare — project de
dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie decides in Municipiul
Slatina" la o valoare de 1.654,47 lei farei WA prin achizifie directa din Catalogul electronic din
SEAP;

- referatul de necesitate nr.32328/29.04.2020 emis de Serviciul LucrAri Publice prin care se
solicita achizitia de serviciilor de informare publicitate pentru proiectul "e-lnaircare — project
de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul
Slatina" la o valoare de 9.150,00 lei Ara TVA prin achizifie directii din Catalogul electronic din
SEAP;

- referatul de necesitate nr.32324/29.04.2020 emis de Serviciul Lucrari Publice prin care se
solicita achizitia de Servicii de verificare tehnica de calftate a proiectului tehnic fi a detaliilor de
executie pentru proiectul "e-Inciircare — project de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina" la o valoare de 6.156,41 lei Ara TVA prin
achizifie direct a din Catalogul electronic din SEAP;

- referatul de necesitate nr.32327/29.04.2020 emis de Serviciul Achizitii Publice prin care se
solicitA achizitia de Furnizare fi instalare statii de inceircare pentru proiectul "e-Incarcare —
project de dezvoftare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricii in
Municipiul Slatina" la o valoare de 779.509,82 lei fora WA prin procedure)" simplificatli on-line;
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- necesitatea elabordrii Strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2020 a Primariei
Municipiului Slatina, in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice i
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicalacordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificarile i completdrile ulterioare aprobate
prin Hotarix' r' ii Guvernului nr.395/2016;

In temeiul dispozitiilor art.196 aim. (1) litera b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Primarul municipiului Slatina

dispune:

Art.1 - Se aproba Strategia anuala a achizitiilor publice pe anul 2020 a Primariei Municipiului

Slatina cuprinsa in Anexa nr.1- Proiectul "e-Incarcare — project de dezvoftare a infrastructurii de

alimentare a vehiculelor cu energie electrica In Municipiul Slatina", care face parte integranta din

prezenta dispozitie.

Art.2 — Se aproba Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020 al Primariei Municipiului

Slatina cuprins in Anexa nr. 2 - Proiectul "e-Inciircare —project de dezvoltare a infrastructurii de

alimentare a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina", care face parte din prezenta

dispozitie

Art.3 — Prezenta dispozitie se comunica. la:

- Institutia Prefectului — judetul Olt;

- Serviciul Achizitii Publice din cadrul Primariei municipiului Slatina;

- Se va publica pe sit - ul oficial al PrimAriei municipiului Slatina

www.primariaslatina.ro

Avizat pentru le itate,
Secretarul muni ; • lui Slatina,

Constanti OT Mihai I . .1 DITAA
,
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Conducatorul A

Constan

Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: officePprimariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro

Contractante

Anexa 1 la Dispozitia nr 
BAP P001/F3

Vizat, Vizat CFP,
Administrator blic, Directia Generala E o lea

Constantin Cristia ARU Alin CALOT C ANU
A "A

STRATEGIA ANUALA DE HIZITIE PUBLICA
PENTRU

1. Notiuni introductive

2020

Potrivit dispozitiilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice §i a HG nr.395/2016 —
publicatd in Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 — pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului — cadru
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile §i completarile ulterioare.

In conforrnitate cu prevederile art.12, alin.(4) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public/
acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, "Dupa aprobarea bugetului
propriu, autoritatea contractant'd are obligatia de a-si actualiza programul anual al achizifillor
publice in funclie de fondurile aprobate". 

Potrivit dispozitiilor art.11. alin, (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Serviciul Achizitii
Publice, a elaborat strategia anuala de achizitie publicA care cuprinde totalitatea proceselor de
achizitie publica planificate a fi lansate de Primaria municipiului Slatina pe parcursul anului bugetar
2020.

Strategia anuala de achizitie publica, potrivit dispozitiilor legale, se aproba de care
conducAtorul autoritatii contractante.

Strategia anuala de achizitie publicA se poate modifica sau completa ulterior,
modificari/completari care se aproba conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificarilor §i
completarilor in prezenta strategie este conditionata de identificarea surselor de finantare.

Avand in vederea HG 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea
cheltuielilor pentru carantina si luarea unor mAsuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea
unei sume de fonduri de rezerva bugetard la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul
pe 2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerul S'anatatii.

Serviciul Achizitii Publice a procedat la elaborarea Strategiei Anuala de Achizitie PublicA pe
anul 2020 §i a Programului Anual al Achizitiilor Publice, conform urmatoarelor referate:
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- referatul de necesitate nr.32330/29.04.2020 emis de Serviciul Achizitii Publice prin care se
solicita achizitia de Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documente pentru obtinerea
avizelor, autorizaOlor i asistentii tehnica a proiectantului acordatii pe perioada lucrli rilor pentru
proiectul "e-inciircare —project de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electricii in Municipiul Slatina" la o valoare de 33.400,99 lei Ara WA prin procedurli simplificatei
on-line;

- referatul de necesitate nr.32326/29.04.2020 emis de Serviciul Lucrari Publice prin care se
solicitA achizitia de Servicii de consuftanN in publice pentru proiectul "e-Incarcare —
proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricii In Municipiul
Slatina" la o valoare de 16.500,00 lei Ara TVA prin achizifie direcra din Catalogul electronic din
SEAP;

- referatul de necesitate nr.32329/29.04.2020 emis de Serviciul LucrAri Publice prin care se
solicita achizitia de Servicii de dirigenfle de fantier pentru proiectul "e-Incarcare — proiect de
dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricii in Municipiul Slatina"
la o valoare de 1.654,47 !el./aro WA prin achizifie directii din Catalogul electronic din SEAP;

- referatul de necesitate nr.32328/29.04.2020 emis de Serviciul Lucrari Publice prin care se
solicitA achizitia de serviciilor de informare si publicitate pentru proiectul "e-lnaircare — proiect de
dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina"
la o valoare de 9.150,00 lei feirli WA prin achizifie directli din Catalogul electronic din SEAP;

- referatul de necesitate nr.32324/29.04.2020 emis de Serviciul Lucrari Publice prin tare se
solicita achizitia de Servicii de verfficare tehnicii de calitate a proiectului tehnic fi a detaliilor de
execu(ie pentru proiectul "e-Inciircare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina" la o valoare de 6.156,41 lei Ord WA prin
achizifie directii din Catalogul electronic din SEAP;

- referatul de necesitate nr.32327/29.04.2020 emis de Serviciul Achizitii Publice prin care se
solicita achizitia de Furnizare instalare sta(ii de inctircare pentru proiectul "e-Inciircare —project
de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricii in Municipiul Slatina"
la o valoare de 779.509,82 lei fara- WA prin procedurii simplificatei on-line;

In cadrul Strategiei anuale de achizitii publice la nivelul Primariei municipiului Slatina se va
elabora Programul anual al achizitiilor publice §i Anexa privind achizitiile directe, ca instrument
managerial utilizat pentru planificarea §i monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul
Primariei municipiului Slatina, pentru planificarea resurselor necesare deruldrii proceselor §i pentru
verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din Strategia Primariei municipiului Slatina.

2. Etapele procesului de achizitie publica care vor fi parcurse in anul 2020
Atribuirea unui contract de achizitie publica /acord-cadru este rezultatul unui proces ce se

deruleazA in mai multe etape.
Primaria municipiului Slatina in calitate de autoritate contractanta, are obligatia sA se documenteze

§i sä parcurgA pentru fiecare proces de achizitie publica trei etape distincte:
a) etapa de planificare /pregatire, inclusiv consultarea pietei;
b) etapa de organizare a procedurii §i atribuirea contractului/ acordului - cadru;
c) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea §i monitorizarea implement-aril

contractului/acord-cadru.
a) Etapa de planificare/pregatire a procesului de achizitie publica

Se initiaza prin identificarea necesitAtilor §i elaborarea referatelor de necesitate de catre Directiile §i
compartimentele de specialitate §i se finalizeazA cu aprobarea de care ordonatorul de credite al
autoritatii contractante a documentatiei de atribuire, a documentelor suport, precum §i a strategiei de
contractare pentru procedura respectiva.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimatd egala sau mai
mare decal pragurile valorice stabilite la art. 7 aim. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
initiata de Primal-la municipiului Slatina §i este obiect de evaluare a Agentiei Nationale a Achizitiilor
Publice, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
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de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de
planificare/pregatire a achizitiilor in legatura Cu:

- relatia dintre obiectul, constrangerile asociate §i complexitatea contractului pe de o parte, §i
resursele disponibile la nivel de autoritate contractanta pentru derularea activitatilor din etapele
procesului de achizitie publica, pe de alta parte;

- procedura de atribuire aleasa, precum i modalitatile speciale de atribuire a contractului de
achizitie publica asociate, daca este cazul;

- tipul de contract propus §i modalitatea de implementare a acestuia;
- mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri

de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a
obligatiilor contractuale;

- justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru, precum §i
once alte elemente legate de obtinerea de beneficii pentru autoritatea contractanta §i/sau indeplinirea
obiectivelor autoritatii contractante;

- justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 aim. 2-5
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice i dupd caz, decizia de a reduce termenele in
conditiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea
i, dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire §i factorii de evaluare utilizati;

- obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare
contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, daca este cazul

- once alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor autoritatii contractante.
b) Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acord-cadru incepe prin

transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP §i se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a
contractului de achizitie publica /acord cadru.

Avand in vedere dispozitiile legale in materia achizitiilor publice, Prim-aria municipiului Slatina
va realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordari, respectiv
cu resurse profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate existente la
nivel de autoritate contractanta. Atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea caietelor de
sarcini/specificatiilor tehnice, Primaria municipiului Slatina va recurge la achizitia de servicii de
consultanta in domeniul achizitiilor publice, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor publice.

c) Etapa post atribuire contract/acord cadru, respectiv executarea i monitorizarea
implementarii contractului/acordului cadru incepe odata cu intrarea in vigoare a contractului de
achizitie publica/acordului cadru §i se finalizeazA la incheierea perioadei de valabilitate a
contractului de achizitie publiaacordului cadru.

Structurile beneficiare ale contractelor de achizitie publicalacordurilor cadru incheiate, vor
urmarii ducerea la indeplinire a prevederilor contractuale §i se von asigum de buna exploatare a
dotarilor §i serviciilor achizitionate.

3. Programul anual al achizitiilor publice 
Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020 la nivelul Primariei municipiului Slatina

se elaboreaza pe baza referatelor de necesitate transmise de directiile §i compartimentele de
specialitate §i cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acord-cadru pe care Primaria
municipiului Slatina intentioneaza sä le atribuie in cursul anului 2020.

La elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 s-a tinut cont de:
a) necesitatile obiective de produse, servicii §i lucrari;
b)gradul de prioritate a necesitatilor, conform propunerilor directiilor §i compartimentelor de

specialitate;
c) anticipLrile cu privire la sursele de finantare cc urmeazb' a fi identificate.

Dupa aprobarea bugetului propriu pentru anul 2020, precum §i on de cate ori intervin
modificari in bugetul alocat, Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 se va
actualiza, in functie de fondurile aprobate.

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 al Primariei municipiului Slatina, este
prezentat in Anexa la prezenta Strategie §i cuprinde cel putin informatii referitoare la:
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a) obiectul contractului de achizitie publica/acord cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV)
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat at

derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA, stabilita in bozo estimarilor
compartimentelor de specialitate;

d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita (in functie de valoarea estimata in lei fara TVA) pentru atribuirea

contractului de achizitie publica;
f) data estimata pentru initierea procedurii:
g) data estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru;
e) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline;

Dupa definitivarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 al Primariei
municipiului Slatina, in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii acestuia, se va publica
Programul anual al achizitiilor publice in SEAP §i pe pagina de internet a institutiei.

De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea in SEAP a extraselor din Programul anual
al achizitiilor publice pentru anul 2020, precum §i a oricaror modificari/completari aduse acestuia,

extrase care se refera la:
a) contractele/acordurile-cadru de produse i/sau servicii a caror valoare estimata este mai

mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 aim. I din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice,

b) contractele/acordurile-cadru de lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu
pragurile prevazute la art. 7 aim. 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 se va publica de asemenea, pe pagina
de internet a Primariei municipiului Slatina: www.primariaslatina.ro.

Avand in vedere dispozitiile art.4 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, conform caruia "prin
ordin al pmedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) se vor pune la dispozitia
autoritiitilor contractante i a furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei un set de instrumente ce se
utilizeaili pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul autoritatii contractante,
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizitie monitorizarea implementarii
contractului, precum ci prevenirea/diminuarea riscurilor in achizitii publice", Primaria
municipiului Slatina va proceda la revizuirea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul
2020 in vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba in legatura cu
prezenta strategie, in termen de 15 zile de la data intrarii lor in vigoare, sau in termenul precizat in
mod expres in actele normative ce se vor elabora/aproba.

4. Sistemul de control intern 
Avand in vedere noua legislatie privind achizitiile publice, ca document de politica Interna,

Primaria municipiului Slatina considerd, ca sistemul propriu de control intern trebuie sa acopere
toate fazele procesului de achizitii publice de la pregatirea achizitiei pand la executarea contractului,
jar cerintele efective trebuie diferentiate in functie de complexitatea contractului de achizitie publica
care urmes7A a fi atribuit.

De asemenea, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva a
procesului de achizitii publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informatii §i matricea
responsabilitatilor) pentru a stabili cerintele pentru activitatile de control intern, controlul intern va
trebui sa includa cel putin urmatoarele faze:

a) pregatirea achizitiilor,
b) redactarea documentatiei de atribuire,
c) desfawrarea procedurii de atribuire,
d) implementarea contractului.

Sistemul de control intern trebuie sa includa urmatoarele principii:
a) Separarea atribuOlor, cel putin intre functiile operationale §i functiile financiare/de plata,

persoanelor responsabile cu achizitiile publice §i directiile de specialitate tehnice §i economice,
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cerinte de separare a atributiilor care depind de alocarea cu personal la nivelul , Autoritatii
Contractante, respectiv de resursele profesionale proprii.

b) Aplicarea „Principiul celor 4 ochi" care implica impartirea clara a sarcinilor in doi pa§i:
pe de o parte initierea §i pe de alta parte verificarea, efectuate de persoane diferite.

c) Fundamentarea avizelor interne acordate de Serviciul Buget si Contabilitate §i Serviciul
juridic i contencios, pe bazd pe recomanddri §i observatii de specialitate.

5. Exceptii 
Prin exceptie de la art. 12 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicalacord-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care, Primaria
municipiului Slatina va implementa in cursul anului 2020, proiecte finantate din fonduri
nerambursabile §i/sau proiecte cu finantare externd, va elabora distinct pentru fiecare proiect in parte
un program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de
elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor publice, a procedurilor prevazute in prezenta Strategie.

Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
precum §i ale aril din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicA/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu referire la exceptdrile de la legislatia achizitiilor publice a
achizitiilor de produse, servicii si/sau lucrari care nu se supun regulilor de achizitie publicd,
Primdria Municipiului Slatina va proceda la achizitia de produse, servicii si/sau lucrari exceptate
prin aplicarea procedurilor operationale interne cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii
contractelor de achizitie publica respectiv:

- nediscriminarea,
- tratamentul egal,
- recunogterea reciprocA,
- transparenta,
- proportionalitatea,
- asumarea rAspunderii.

Primaria municipiului Slatina va derula toate procedurile de achizitie numai prin sistemul
electronic al achizitiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai
In conditiile legii §i numai pentru situatiile expres reglementate prin lege. Prin exceptie de la regula
online, procedurile de achizitie realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza in sistem
offline.

6. Prevederi finale si tranzitorii
Primaria municipiului Slatina, prin Serviciul Achizitii Publice, va tine evidenta achizitiilor

directe de produse, servicii §i lucrdri, precum §i a tuturor achizitiilor de produse, servicii §i lucrArA ca
parte a Strategiei anuale de achizitii publice.

Prezenta Strategie anuald de achizitii pe anul 2020 se va publica dupd aprobare, pe pagina de
internet www.primariaslatina.ro.

ef Serviciu Achizitii Publice,
Daniela MOANTA
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APROB
Conducatorul autorit

Constantin Stelii
ctante

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA
ROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITHLOR PUBLICE PE ANUL 2020

pentru proiectul "eincircare-Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricA In Municipiul
Slatina

Avizat
Control Finano&a1lreventiv

Anexa nr.2 la Dispozif r. /cig_e020

Nr. Tipul qi obiectul contractului Cod CPV Valoarea Sursa de Procedura Data Data Modalitatea Persoana
Crt. de achizitie publica/acordului estimatA a fmantare stabilital estimata estimatA de derulare a responsabi

cadru contractului instrumente pentru pentru procedurii IA cu
de achizitie specifice initierea atribuirea de atribuire aplicarea
publical
acordului
cadru

Lei, Sea

TVA

pentru
derularea
procesului
de achizitie

procedurii contractul
ui de

achizitie
publica/
acordului
cadru

online/offline procedurii
de

atribuire

1 Elaborare proiect tehnic, detalii 71322000-1 33.400,99 Fondul Procedura aug.-20 sep.-20 online Florina
de executie, documente pentru
obtinerea avizelor, autorizatiilor
i asistentA tehnica a
proiectantului acordata pe
perioada  lucrarilor pentru
proiectul eIncarcare - Project de
dezvoltare a infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu
energie electrica in Municipiul

79933000-3 pentru
mediu

simplificatA Nedeloiu

Slatina



2 Servicii de consultanta in
achizitii publice pentru proiectul
eIncarcare - Project de
dezvoltare a infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu
energie electrica in Municipiul
Slatina

79418000-7 16.500,00 Fondul
pentru
mediu

cumparare
directa

mai.-20 jun.-20 online Florina
Nedeloiu

3 Servicii de dirigentie de §antier 71520000-9 1.654,47 Fondul cumparare ian.-21 ian.-21 online Florina
pentru proiectul eincArcare-
Project de dezvoltare a
infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electrica

71521000-6 pentru
mediu

directa Nedeloiu

In Municipiul Slatina

4 Servicii de informare §i
publicitate pentru proiectul
eIncArcare-Project de dezvoltare
a infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electricA

79341000-6 9.150,00 Fondul
pentru
mediu

cumparare
directa

oct.-21 nov.-21 online Florina
Nedeloiu

In Municipiul Slatina

5 Servicii de verificare tehnica de
calitatea proiectului tehnic §i a
detaliilor de executie pentru
proiectul eIncArcare-Proiect de
dezvoltare a infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu
energie electrica in Municipiul

71356100-9 6.156,41 Fondul
pentru
mediu

cumparare
directa

sep.-20 oct.-20 online Florina
Nedeloiu

Slatina



6 Fumizare si instalare statii de 31681500-8 779.509,82 Fondul Procedura ian.-21 mar.-21 online Florina
incarcare pentru proiectul
eIncarcare-Proiect de dezvoltare
a infrastructurii de alimentare a
vehiculelor cu energie electricd
In Municipiul Slatina

45310000-3 pentru
mediu

simplificata Nedeloiu

Elaborat
Serviciul Achizitii Publice


