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

telefon 0249/439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Dispoziţie 

Nr.  /36i 109.0q, 24202

Referitor la: modificare anexa nr.1 - proiectul "Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare 
(inclusiv transport public)", cod SMIS 127370 la Program Anual al Achizitiilor 
Publice pe anul 2020 al Primăriei Municipiului Slatina aprobat prin Dispoziţia 

Primarului Municipiului Slatina nr. 457/10.03.2020. 

Avănd în vedere: 
- Notificarea nr. 9 privind modificarea cererii de finanţare pentru proiectul "Sistem integrat de 
plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)", cod SMIS 127370; 
- Referat nr.99797/07.09.20222 emis de Serviciul Achiziţii Publice prin care se solicită 

achiziţia Sistemului de e-ticketing din cadrul proiectului "Sistem integrat de plata a serviciilor 
comunitare (inclusiv transport public)", cod SMIS 127370 prin licitaţie deschisă; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Slatina nr. 457/10.03.2020 cu privire la 
Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2020 al Primăriei Municipiului Slatina 
privind proiectul "Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)", 
cod SMIS 127370; 
- art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

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

Primarul municipiului Slatina 
dispune: 

Art.I - Se modifică Anexa nr.1 - pentru proiectul "Sistem integrat de plata a serviciilor 
comunitare (inclusiv transport public)", cod SMIS 127370 la Program Anual al Achizitiilor 
Publice pe anul 2020 al Primăriei Municipiului Slatina aprobat prin Dispoziţia Primarului 
Municipiului Slatina nr.457/1 0.03 .2020 

Art.II — Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Primarului municipiului Slatina nr. 457/10.03.2020 

rămân neschimbate. 



s. 

Art.III — Prezenta dispoziţie se comunică la: 
Instituţia 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 
Primax, A Secretar General al municipiului Slatina, 

Constantin Steliâni 
/ 

Mihai Ion IDITĂy 
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APROB, 
Conducătorul autorităţii c(,)nrac  nte_ 

Constantin Stelian 

ARIA 

urvIco\`'c'\'

Avizat 
Control Fina entiv 

Anexa nr.1 la Dispoziţia nr.  m67, 09. 092022 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA 
PROGRA1VIUL ANUAL AL ACHIZIŢHLOR PUBLICE PE ANUL 2022 

pentru proiectul Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public) cod SMIS 127370 

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 

1 Servicii de proiect tehnic, documente 
pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi 

asistentă tehnică a proiectantului 
acordata pe perioada de furnizare pentru 
proiectul Sistem integrat de plata a 
serviciilor comunitare (inclusiv transport 
public) cod SMIS 127370 

71322500-6 
71356200-0 

44.733,53 Fonduri 
Europene 

Licitatie 
deschisă 

aug.-20 dec.-20 online Nedeloiu 
Florina 

2 Servicii de informare şi publicitate 
pentru proiectul proiectul Sistem 
integrat de plata a serviciilor comunitare 
(inclusiv transport public) cod SMIS 

79341000-6 12.500,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

dec.-19 ian.-20 online Nedeloiu 
Florina 
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3 Servicii de consultanţă in achiziţii 

publică pentru proiectul Sistem integrat 
de plata a serviciilor comunitare (inclusiv 
transport public) cod SMIS 127370 

79418000-7 30.000,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

feb.-20 mar.-20 online Nedeloiu 
Florina 

4 Servicii de promovare pentru proiectul 
Sistem integrat de plata a serviciilor 
comunitare (inclusiv transport public) 
cod SMIS 127370 

79342200-5 75.500,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

oct.-22 dec.-22 online Nedeloiu 
Florina 

5 Servicii de audit financiar pentru 
proiectul Sistem integrat de plata a 
serviciilor comunitare (inclusiv transport 
public) cod SMIS 127370 

79212100-4 33.000,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

dec.-19 ian.-20 online Nedeloiu 
Florina 

6 Servicii de verificare a proiectului tehnic 
si a detalilior de execuţie pentru 
proiectul Sistem integrat de plata a 
serviciilor comunitare (inclusiv transport 
public) cod SMIS 127370 

79933000-3 
71356200-0 
71356100-9 

3.024,69 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

ian.-21 mar.-21 online Nedeloiu 
Florina 

7 Sistem de e-ticketing pentru proiectul 
Sistem integrat de plata a serviciilor 
comunitare (inclusiv transport public) 
cod SMIS 127370 

30144200-2 
45255400-3 
30123100-8 
48517000-5 
30144400-4 

3.376.894,63 Fonduri 
Europene 

licitaţie 

deschisă 

sept.-22 dec.-22 online Nedeloiu 
Florina 

8 Servicii de dirigentie de santier pentru 
proiectul Sistem integrat de plata a 
serviciilor comunitare (inclusiv transport 
public) cod SMIS 127370 

71520000-9 15.715,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

oct.-22 dec.-22 online Nedeloiu 
Florina 

Elaborat 
Serviciul Achiziţii Publice 

Şef serviciu 
Moanţă Daniela 
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Consilier 
Nedeloiu Florina 


