
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.  19/ /0 0. 0 02022) 

Dispoziţie 

Referitor la: modificarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2022 al 
Primăriei Municipiului Slatina 

Avănd in vedere: 
referatul de necesitate nr. 84635/19.07.2022 emis de Serviciul Administrativ al Primăriei 
municipiului Slatina prin care se solicită achiziţionarea a două autovehicule de transport 
rutier nepoluante din punct de vedere energetic; 
referatul de necesitate nr. 84636/19.07.2022 emis de Serviciul Administrativ al Primăriei 
municipiului Slatina prin care se solicită achiziţionarea unui autoturism, 

in temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) litera c, art.196 alin. (1) litera b) şi art.197 din 
Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

Primarul municipiului Slatina 
dispune: 

Art.1 — Se modifică Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 al Primăriei Municipiului 
Slatina conform Anexei nr.2 la prezenta dispoziţie. 

Art.2 — Prezenta dispoziţie se comunică la: 
Insfituţia Prefectului — judeţul Olt; 
Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei municipiului Slatina; 
Se va publica pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Slatina 
www.primariaslatina.ro 

Contrasemnează , 
Secretar General al municipiului S atina, 

Constai ca n VIOŢ Mihai Ion ID TA 



APROB, 
Conducătorul autoritătii contractante 

Constantin uEj1 MOŢ 

Avizat 
Control Finap, 1ar Po itiv 

Anexa nr.2 la Dispoziţia nr.  #6.2; /".D. 0-7.  2022 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA 
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢHLOR PUBLICE PE ANUL 2022 

Nr. 
Crt. 

Tipul şi obiectul contractului de achiziţie 

publică/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea 

estimată a 
contractului 
de achiziţie 

publică/ 

acordului 
cadru Lei, 
fără TVA 

Sursa de 
fmanţare 

Procedura 
stabilită/ 

instrumente 
specifice 
pentru 

derularea 
procesului 
de achiziţie 

Data 
estimată 

pentru 
iniţierea 

procedurii 

Data 
estimată 

pentru 
atribuirea 

contractului 
de achiziţie 

publică/ 

acordului 
cadru 

Modalitatea 
de derulare 
a procedurii 
de atribuire 

online/ 
offline 

Persoana 
responsabilă 

cu aplicarea 
procedurii 

de atribuire 

Lucrări 

1 Proiectare şi execuţie "Reabilitare şi 45233140-2 1.680.672,27 buget local procedură apr.-22 dec.-22 online Rusu Oana 
modernizare stradă şi casetare Canal Sopot" 45247000-0 simplificată Maria 
in municipiul Slatina 71322000-1 

2 Construire şi dotare Complex Sportiv 45212224-2 9.564.705,88 buget local procedură apr.-22 dec.-22 online Dumitrescu 
Stadion 1 Mai, municipiul Slatina, B-dul 45212200-8 simplificată Larisa Bianca 
Sfântul Constantin Brâncoveanu nr.1 34928400-2 
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Servicii 
1 Servicii de proiectare pentru proiectul 71200000-0 504.201,68 buget local procedură apr.-22 dec.-22 online Nedeloiu 

"Sprijinirea eficienţei energetice a gestionarii 71314310-8 simplificată Florina 
inteligente a energiei la blocurile de locuit 71319000-7 
din Municipiul Slatina" etapa a IV-a 71356200-0 

2 Servicii elaborare Plan Urbanistic General şi 

Regulament Local de Urbanism al 
municipiului Slatina 

71410000-5 588.235,00 buget local procedură 

simplificată 

apr.-22 dec.-22 online Rusu Oana 
Maria 

3 Organizare eveniment "Slatina Street Food " 79952100-3 240.875,00 buget local procedură apr.-22 oct.-22 online Dumitrescu 
92312240-5 simplificată Larisa Bianca 

4 Organizare excursie in Franţa pentru 55100000-1 300.420,00 buget local procedură iun.-22 sept.-22 online Rusu Oana 
câştigătorii manifestării "Disney Cup" - 60400000-2 simplificată Maria 
ediţia a XIV-a 60100000-9 

5 Organizare festival "Oltenii şi Restu Lumii" 
- ediţia a XXVI-a 

79952100-3 196.380,00 buget local procedură 

simplificată 

aug.-22 oct.-22 online Rusu Oana 
Maria 

6 Organizare eveniment dedicat sărbătorilor de 
iarnă "Târgul de Crăciun - 2022" 

79952100-3 210.080,00 buget local procedură 

simplificată 

oct.-22 dec.-22 online Dumitrescu 
Larisa Bianca 

7 Organizare eveniment - Revelion 2023 79954000-6 225.290,00 buget local procedură 

simplificată 

oct.-22 dec.-22 online Rusu Oana 
Maria 
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8 Organizare eveniment "Zilele municipiului 79952100-3 282.890,00 buget local procedură mai-22 iul.-22 online Rusu Oana 
Slatina" 92312240-5 simplificată Maria 

9 Servicii de intocmire cereri de finanţare şi 79400000-8 1.000.000,00 buget local procedură apr.-22 dec.-22 online Nedeloiu 
consultanţă în management in perioada de 
implementare 

71311000-1 simplificată Florina 

10 Servicii de expediţii postale 64110000-0 200.000,00 buget local procedură 

simplificată 

aug.-22 oct.-22 online Dumitrescu 
Larisa Bianca 

11 Servicii de telefonie fixă şi mobilă 64212000-5 163.025,00 buget local procedură apr.-22 dec.-22 online Nedeloiu 
64200000-8 simplificată Florina 

Produse 
1 Autovehicule de transport rutier nepoluante 34110000-1 294.117,65 buget local procedură iul.-22 nov.-22 online Nedeloiu 

din punct de vedere energetic 34144900-7 simplificată Florina 
2 Autoturism 34110000-1 95.672,27 buget local procedură 

simplificată 

iul.-22 nov.-22 online Nedeloiu 
Florina 

Elaborat 
Serviciul Achiziţii Publice 

Şef serviciu 
Moanţă Daniela 
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Consilier achiziţii publice 
Rusu Oana Maria 


