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

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.  CO / 02.5 . 2022i 

Dispoziţie 

Referitor la : aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică şi al Programului Anual al 
Achiziţiilor Publice pe anul 2022 al Primăriei Municipiului Slatina 

Avănd in vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.43/09.02.2022 privind Aprobare 

Buget local de venituri i cheltuieli pe anul 2022; aprobare program obiective de investiţii pentru 
anul 2022; aprobare program de dotări pe anul 2022; aprobare repartizare excedent In vederea 
finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferenta bugetului local pe anul 2022; aprobare 
program obiective de investiţii la unităţile de invăţământ pentru anul 2022; aprobare fise ale 
obiectivelor de investiţii; 

- necesitatea elaborării şi aprobării Strategiei anuale de achiziţie publică 2022 a Prim'ăriei 
Municipiului Slatina, in confonnitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi 
Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 
nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.11 din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.12 din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 aprobă Strategia anuală a achiziţiilor publice pe anul 2022 a Primăriei Municipiului 
Slatina cuprinsă in Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

CAPL P002/F2 
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Art.2 — Se aprobă Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 al Primăriei Municipiului 
Slatina cuprins in Anexa nr. 2- Proceduri, Anexa la Anexa nr.2 -Achiziţii directe, care fac parte din 
prezenta dispozifie. 
Art.3 — Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instituţia Prefectului — judeţul Olt; 
- Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei municipiului Slatina; 
- Se va publica pe sit - ul oficial al Primăriei municipiului Slatina 

www.primariaslatina.ro 

Contrasemnează 

Secretar General al munici s i ui Slatina, 
Mihai I ITA 

CAPL P002/F2 
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Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kog'ălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

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

Anexă nr.1 la Dispoziţia nr.  4•60  023 0.3. 2022 

Aprob, Vizat CFP, 
Conducătorul Direcţia Generală Eco 

Autorităţii Contrigt -m", Alin CalotăS 
Primkr, 

Constantin 

STRATEGIA ANUALĂ DE ACIIIZIŢIE PUBLICĂ 
PE ANUL 2022 

1. Noţiuni introductive 
in conformitate cu prevederile art.11, alin.(3) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/ acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, "Strategia anuală de 
achiziţie publică se realizează fn ultimul trimestru al anului anterior, anului căruia îi corespund 
procesele de achiziţie publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii 
contractante". 

Potrivit dispoziţiilor art.11. alin, (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Serviciul Achiziţii 
Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde totalitatea proceselor de 
achiziţie publică planificate a fi lansate de Primăria municipiului Slatina pe parcursul anului bugetar 
2022. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul 
strategiei anuale de achiziţie publică, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de 
mai sus. 

Serviciul Achiziţii Publice a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin utilizarea 
informaţiilor şi a cel puţin următoarelor elemente estimative: 

a) nevoile identificate la nivelul Primăriei municipiului Slatina ca fiind necesare a fi
satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie publică, aşa cum rezultă acestea din solicitările 
transmise de toate direcţiile şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, prezentate in 
anexă. 

b) valoarea estimată a achiziţiilor corespunzătoare fiecărei nevoi; 
c) capacitatea profesională existentă la nivelul instituţiei pentru derularea unui proces care să 

asigure beneficiile anticipate; 
d) resursele existente la nivelul Primăriei municipiului Slatina şi, după caz necesarul de 

resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice. 
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in cadrul Strategiei anuale de achiziţii publice la nivelul Primăriei municipiului Slatina se va 
elabora Programul anual al achiziţiilor publice şi Anexa privind achiziţiile directe, ca instrument 
managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la 
nivelul Primăriei municipiului Slatina, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi 

pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din Strategia Primăriei municipiului Slatina. 

2. Etapele procesului de achiziţie publică care vor fi parcurse în anul 2022 
2 1. Atribuirea unui contract de achiziţie publică /acord-cadru este rezultatul unui proces ce 

se derulează in mai multe etape. 
2.2. Primăria municipiului Slatina, in calitate de autoritate contractantă, are obligaţia să se 

documenteze i să parcurgă pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte: 
a) etapa de planificare /pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 

b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/ acordului - cadru; 
c) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării contractului/acord-cadru; 

a) Etapa de planificare/pregătire a procesului de achiziţie publică 

Se iniţia7ă prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate de către 

Direcţiile şi Compartimentele de specialitate i se finalizează cu aprobarea de către ordonatorul de 
credite al autorităţii contractante a documentaţiei de atribuire, a documentelor suport, precum şi a 
strategiei de contractare pentru procedura respectivă.. 

Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau 
mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, iniţiată de Primăria municipiului Slatina şi este obiect de evaluare a Agenţiei Naţionale a 
Achiziţiilor Publice, potrivit Hotărkii nr.419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare. 

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 
planificare/pregătire a achiziţiilor in legătură cu: 

- relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului pe de o parte, şi 

resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele 
procesului de achiziţie publică, pe de alta parte; 

- procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de 
achiziţie publică asociate, daca este cazul; 

- tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia; 
- mecanismele de plată in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, măsuri 

de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neindeplinirea sau Mdeplinirea defectuoasă a 
obligaţiilor contractuale; 

- justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru, precum şi 

orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau 

indeplinirea obiectivelor autorităţii contractante; 
- justificările privind alegerea procedurii de atribuire in situaţiile prevăzute la art. 69 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi după caz, decizia de a reduce termenele in condiţiile 

legii, decizia de a nu utiliza Impărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi, după 

caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi; 

- obiectivul din strategia locală/regionalăinaţională de dezvoltare la a cărui realizare 
contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul 

- orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesităţilor autorităţii contractante. 

b) Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acord-cadru incepe prin 
transmiterea documentaţiei de atribuire 1n SEAP şi se finalizează odată cu intrarea in vigoare a 
contractului de achiziţie publică /acord cadru. 

Având în vedere dispoziţiile legale in materia achiziţiilor publice, Primăria municipiului 

Slatina va realiza un proces de achiziţie publică prin utilizarea tmeia dintre următoarele abordări, 

respectiv cu resurse profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate 
existente la nivel de autoritate contractantă. Atunci când resursele proprii nu permit intocmirea 

2 



caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice, Primăria municipiului Slatina va recurge la achiziţia de 
servicii de consultanţă in domeniul achiziţiilor publice, selectat în condiţiile legislaţiei achiziţiilor 
publice. 

c) Etapa post atribuire contract/acord cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 
implementării contractului/acordului cadru incepe odată cu intrarea In vigoare a contractului de 
achiziţie publicălacordului cadru şi se fmalizează la Incheierea perioadei de valabilitate a 
contractului de achiziţie publică/acordului cadru. 

Structurile beneficiare ale contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru Incheiate vor 
urmări ducerea la Indeplinire a prevederilor contractuale şi se vor asigura de buna exploatare a 
dotărilor şi serviciilor achiziţionate. 

3. Programul anual al achiziţiilor publice 
3.1. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 la nivelul Primăriei municipiului 

Slatina se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de Direcţiile şi Compartimentele de 
specialitate şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acord-cadru pe care Primăria 
municipiului Slatina intenţionează să le atribuie în cursul anului 2022. 

3.2. La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 s-a ţinut cont 
de: 

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
b)gradul de prioritate a necesităţilor, conform propunerilor direcţiilor şi compartimentelor de 

specialitate; 
c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
După aprobarea bugetului propriu pentru anul 2022, precum şi ori de câte ori intervin 

modificări In bugetul alocat, Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 se va 
actualiza, in funcţie de fondurile aprobate. 

3.3. Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al Primăriei municipiului 
Slatina, este prezentat în Anexa la prezenta Strategie şi cuprinde cel puţin informaţii referitoare la: 

a) obiectul contractului de achiziţie publică/acord cadru; 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al 

derulării unui proces de achiziţie, exprimată In lei, fără TVA, stabilită în baza estimărilor 
compartimentelor de specialitate; 

d) sursa de finanţare; 
e) procedura stabilită (ln funcţie de valoarea estimată In lei fără TVA) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică; 
f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
g) data estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului cadru; 
e) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline; 
3.4. După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al 

Primăriei municipiului Slatina, in termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestuia, se va 
publica Programul anual al achiziţiilor publice în SEAP şi pe pagina de internet a instituţiei. 

De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea in SEAP a extraselor din Programul 
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022, precurn şi a oricăror modificări/completări aduse 
acestuia, extrase care se refera la: 

a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai 
mare sau egala cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, 

b) contractele/acordurile-cadru de luerări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu 
pragurile prevăzute la art. 7 alin. 5 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 se va publica de asemenea, pe 
pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina: vvwvv.primariaslatina.ro.

Având in vedere dispoziţiile art.4 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform căruia "prin 
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ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se vor pune la dispoziţia 

autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se 
utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziţii la nivelul autorităţii contractante, 
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării 

contractului, precum şi prevenirea/diminuarea riscurilor in achiziţii publice", Primăria 

municipiului Slatina va proceda la revizuirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2022 In vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legătură cu 
prezenta strategie, in termen de 15 zile de la data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în 
mod expres in actele normative ce se vor elabora/aproba. 

4. Sistemul de control intern 
4.1 Având în vedere noua legislaţie privind achiziţiile publice, ca document de politică 

Internă, Primăria municipiului Slatina consideră, că sistemul propriu de control intern trebuie să 

acopere toate fazele procesului de achiziţii publice de la pregătirea achiziţiei pană la executarea 
contractului, iar cefinţele efective trebuie diferenţiate în fimcţie de complexitatea contractului de 
achiziţie publică care urmează a fi atribuit. 

De asemenea, având în vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectivă a 
procesului de achiziţii publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informaţii şi matricea 
responsabilităţilor) pentru a stabili cerinţele pentru activităţile de control intern, controlul intern va 
trebui să includă cel puţin unnătoarele faze: 

a) pregătirea achiziţiilor, 
b) redactarea documentaţiei de atribuire, 
c) desfăşurarea procedurii de atribuire, 
d) implementarea contractului. 
4.2. Sistemul de control intern trebuie sa includă unnătoarele principii: 
a) Separarea atribuţiilor, cel puţin intre funcţiile operaţionale şi funcţfile financiare/de plată, 

persoanelor responsabile cu achiziţiile publice şi direcţiile de specialitate tehnice şi economice, 
cerinţe de separare a atribuţiilor care depind de alocarea cu personal la nivelul, Autorităţii 

Contractante, respectiv de resursele profesionale proprii. 
b) Aplicarea „Principiul celor 4 ochi" care implică Impărţirea clară a sarcinilor in doi paşi: 

pe de o parte iniţierea şi pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite. 
c) Fundamentarea avizelor interne precum şi cele acordate de Serviciul Buget şi 

Contabilitate şi Serviciul Juridic şi Contencios, pe bază de recomandări şi observaţii de specialitate. 

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

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publicălacord-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul in care, Primăria 

municipiului Slatina va implementa în cursul anului 2022, proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile şi/sau proiecte cu finanţare externă, va elabora distinct pentru fiecare proiect in 
parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de 
elaborare cuprinse în legislaţia achiziţiilor publice, a procedurilor prevăzute in prezenta Strategie şi 

a procedurilor operaţionale interne. 
5.2 Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice precum şi ale art.1 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu referire la exceptările de la legislaţia achiziţiilor 

publice a achiziţiilor de produse, servicii si/sau lucrări care nu se supun regulilor de achiziţie 

publică, se va proceda la achiziţia de produse, servicii si/sau lucrări exceptate prin aplicarea 
procedurilor operaţionale interne cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor 
de achiziţie publica respectiv: 

- nediscriminarea, 
- tratamentul egal, 
- recunoaşterea reciprocă, 

- transparenţa, 
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- proporţionalitatea, 
- asumarea răspunderii. 
5.3 Primăria municipiului Slatina va derula toate procedurile de achiziţie numai prin 

sistemul electronic al achiziţiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea 
realiza numai in condiţiile legii şi numai pentru situaţiile expres reglementate prin lege. Prin 
excepţie de la regula online, procedurile de achiziţie realizate pe baza procedurilor interne proprii, 
se vor realiza 1n sistem offline. 

6. Prevederi finale şi tranzitorii 
6.1 Primăria municipiului Slatina, prin personalul specializat 1n domeniul achiziţiilor 

publice, va ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, precum şi a tuturor 
achiziţiilor de produse, servicii şi lucrări ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice. 

6.2. Prezenta Strategie anuală de achiziţii pe anul 2022 se va aproba prin Dispoziţia 
Primarului Municipiului Slatina şi se va publica pe pagina de internet www.primariaslatina.ro.

Sef Serviciu Achizitii Publice, 
Daniela MOANŢĂ 

intocmit, 
Oana Maria RUSU 

,- / 
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APROB, 
Conducătorul autoritătii contractante 

0Constantin St • 0 Emi1s.ly.1.1 ' 

0,00 r -4. 

Avizat 
Control Finan 

Anexa nr.2 la Dispoziţia nr.  4-60 / 3, 03  2022 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLAT1NA 

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, 
fa'ră 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 

modemizare 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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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 
finanţare 

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/ 

Persoana 
responsabilă 

cu aplicarea 
procedurii 

de atribuire 
offline 

_ 

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 55100000-1 205.000,00 buget local procedură mai-22 sept.-22 online Rusu Oana 

câştigătorii manifestării "Disney Cup" - 
ediţia a XIV-a 

60400000-2 simplificată Maria 

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 iu1.-22 online Dumitrescu 

Slatina" 92312240-5 simplificată Larisa Bianca 

9 Servicii de intocmire cereri de finanţare şi 79400000-8 1.000.000,00 buget local procedură apr.-22 dec.-22 online Nedeloiu 
consultanţă in 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 Vehicul de transport rutier nepoluant din 34110000-1 147.058,00 buget local procedură apr.-22 dec.-22 online Nedeloiu 

punct de vedere energetic pentru Direcţia 34144900-7 simplificată Florina 

Generală Economică 

Elaborat 
Serviciul Achiziţii Publice 

Sef serviciu 
Moanţă Daniela 

Consilier achiziţii publice 
Rusu Oa a Maria 
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APROB, 
Conducătorul autorităţti,

Constantin Stelian 

Avizat 
Control Fina 

Anexa la Anexa nr.2 la Dispoziţia nr.  ‘<0

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA 
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢHLOR PUBLICE DIRECTE PE ANUL 2022 

entiv 

oz3 03 -2.0.V, 

Nr. 
Crt. 

Tipul şi obiectul achiziţiei directe Cod CPV Valoarea 
estimată a 
achiziţiei 

directe Lei, 
fără TVA 

Sursa de 
finanţare 

Data 
estimată 

pentru 
iniţiere 
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estimată 

pentru 
finalizare 

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire 

Lucrări 

1 Lucrări de reparaţii, renovări şi alte cheltuieli 45453000-7 84.033,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

2 Lucrări de renovare şi reparaţie imobil Atelier Intercultural 
Victoria 

45453000-7 58.820,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

3 Lucări de reparaţii la grupurile sanitare din cadrul Direcţiei 

Generale Economice 
45453000-7 8.404,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

4 Proiectare şi execuţie instalaţii electrice de utilizare staţii de 
autobuz şi vehicule electrice 

45310000-3 
71323100-9 

92.436,97 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

5 Execuţie "Instalaţie electrică de utilizare pentru alimentarea 
instalaţiei de degivrare" 

45310000-3 373.949,57 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 
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PROIECTARE SI SERVICII 
1 Abonamente şi servicii la presa şi televiziunea locală 79980000-7 

92220000-9 
42.016,81 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

2 Servicii de elaborare a Planului de imbunătăţire a Eficienţei 

Energetice 
71314300-5 67.226,89 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

3 Servicii de elaborare a Strategiei "Smart City" a Municipiului 
Slatina 

79411000-8 121.848,74 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

4 Servicii de elaborare a Planului de Acţiune pentru Energie 
Durabilă şi Climă 

71313000-5 113.445,38 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

5 Servicii de elaborare a strategiei privind Economia Circulară 79311200-9 130.252,10 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

6 Servicii foto-video pentru programul "Slatina City Run" 79961000-8 2.100,00 buget local mar.-22 mai-22 Rusu Oana 
Maria 

7 Servicii de cronometrare şi speaker (prezentator) pentru 
programul "Slatina City Run" 

31711300-6 
92622000-7 

7.990,00 buget local mar.-22 mai-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

8 Servicii tipografice organizare festival "Oltenii şi Restu 
Lumii" ediţia a XXVI-a 

79800000-2 3.000,00 buget local aug.-22 oct.-22 Rusu Oana 
Maria 

9 Amplasare mustărie pentru organizarea festivalului "Oltenii şi 

Restu' Lumii" - ediţia a XXVI-a 
15931500-8 6.500,00 buget local aug.-22 oct.-22 Rusu Oana 

Maria 

10 Organizare eveniment "Slatina Summer Film" 92111000-2 50.000,00 buget local mai-22 sept.-22 Nedeloiu Florina 

11 Servicii de organizare manifestare "Slatina - Oraşul Copiilor" 92331210-5 121.400,00 buget local mai-22 iun.-22 Dumitrescu 
Bianca Larisa 

12 Monitorizare a autorizaţiei deţinute de autoritatea de autorizare 
pentru serviciile de transport public local 

71700000-5 1.260,50 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

13 Servicii de asistenţă medicală pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a manifestărilor organizate de municipiul Slatina 

85143000-3 20.095,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 
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14 Servicii de preparare, amplasare şi dotare stand cu produse 
tradiţionale 

55321000-6 11.000,00 buget local nov.-22 nov.-22 Nedeloiu Florina 

15 Servicii de revizuire/actualizare a Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a municipiului Slatina pentru perioada 2021- 
2027 

73220000-0 126.050,42 buget local ian.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

16 Servicii de auditare economică a serviciului de transport public 
local de persoane cu autobuze operat de către SC LOCTRANS 
SRL 

79212100-4 21.008,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

17 Servicii de consultanţă 1n achiziţii publice 79418000-7 135.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Moanţă Daniela 
Dumitrescu 

Larisa Bianca 
18 Servicii de arhivare a documentelor 79995100-6 26.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 

19 Servicii de distrugere a documentelor arhivate şi expirate 92512100-4 5.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

20 Certificate semnatură digitală 79132100-9 7.302,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

21 Servicii de mentenanţă tehnică la centrala de alarmare SONIA 50610000-4 9.600,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

22 Servicii de mentenanţă pentru verificarea instalaţiilor de 
detectare/ semnalizare incendii din dotarea Primăriei şi Direcţiei 

Generale Economice 

50413200-5 3.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

23 Sevicii de mentenanţă camere video instalate la Direcţia 

Generală Economică 

79711000-1 5.216,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

24 Servicii de monitorizare- intervenţie alarmă, mentenanţă a 
echipamentelor instalate - sistem alarmă şi mentenanţă camere 
instalate la ghişee 

50610000-4 
79713000-5 

6.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 
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25 Service pentru centrala telefonică instalată la Direcţia Generală 

Economică 

79511000-9 7.142,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

26 Servicii de asigurare RCA pentru 3 mijloace de transport urban 
de călători (microbuze) 

66516100-1 7.563,00 buget local ian.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

27 inchirierea şi mentenanţa sistemului de ticketing pentru 
gestionarea fluxului de persoane - sistem electronic de dirijare si 
ordonare 

48810000-9 14.370,00 buget local iun.-22 sept.-22 Rusu Oana 
Maria 

28 Servicii specifice medicului de isntreprindere 85147000-1 32.000,00 buget local aug.-22 oct.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

29 Servicii de configurare, administrare şi audit reţele de 
calculatoare, servere şi staţii de lucru 

72700000-7 
50312310-1 

72.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

30 Servicii de asigurare RCA pentru mijloace de transport 
persoane (autobuze electrice) 

66516100-1 133.521,00 buget local ian.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

31 Servicii de intreţinere cu limită de incidenţă, copiatoare şi 

echipamente multifuncţionale 

50313200-4 25.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

32 Servicii de igienizare aparate aer condiţionat, incărcare freon 50730000-1 25.210,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

33 Inchiriere purificatoare apa 51514110-2 10.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

34 Servicii de intreţinere, reparare instalaţie termică şi achiziţionare 

piese pentru centrala termică 

45259300-0 25.210,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

35 Servicii asigurări RCA, CASCO, de efectuare a Inspectiei 
tehnice periodice obligatorie, pentru autovehiculele din dotarea 
Primăriei municipiului Slatina 

66516100-1 
66514110-0 
71631200-2 

17.100,00 buget local ian.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 
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36 Servicii de vulcanizare, echilibrare roţi, etc., pentru 
autovehiculele din dotarea Primăriei municipiului Slatina 

50112200-5 4.201,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

37 Servicii de spălătorie auto 50112300-6 21.000,00 buget local aug.-22 oct.-22 Rusu Oana 
Maria 

38 Servicii de reparare a autovehiculelor aflate in dotarea Primăriei 

municipiului Slatina 
50112000-3 21.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

39 Servicii de publicitate şi promovare pentru proiectul WiFi4EU 79342200-5 8.403,36 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

40 Servicii de verificare a instalaţiei de protecţie Impotriva 
trăsnetului din dotarea Primăriei municipiului Slatina 

50600000-1 200,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

41 Servicii verificare şi mentenanţă pentru hidranţii interiori din 
dotarea Direcţiei Generale Economice 

50413200-5 600,00 buget local feb.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

42 Elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul "e-incărcare ll - 
staţii de reincărcare pentru vehicule electrice in Municipiul 
Slatina" 

79314000-8 58.823,53 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

43 Servicii de asistenţă tehnică şi mentenanţă pentru aplicaţiile 

"Indeco Soft" 
72261000-2 135.000,00 buget local ian.-22 dec.-22 Rusu Oana 

Maria 

44 Serviciu de găzduire a domeniului atelierul-victoria.ro pe o 
perioadă de 12 luni 

72415000-2 150,00 buget local ian.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

45 Reinnoire domeniu Atelierul Intercultural Victoria 48218000-9 50,00 buget local ian.-22 dec.-22 Moanţă Daniela 

46 Reparaţie copiator TOSHIBA e-STUDIO 3055CSE 50313100-3 2.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

47 Servicii de conectare la reţeaua de internet 72400000-4 130.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 
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48 Servicii de tipărire şi livrare vouchere de vacanţă In format 
electronic 

79823000-9 1,00 buget local mar.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

49 Efectuare inspecţie tehnică a instalaţiilor şi echipamentelor in 
conformitate cu O.G. nr 22/2010 

71631000-0 8.403,36 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

50 Elaborare studiu de fezabilitate reţea canalizare construire 
locuinţe pentru tineri destinate Inchirierii a 20 de unităţi locative 

79314000-8 21.008,40 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

51 Elaborare studiu de fezabilitate reţea apă construire locuinţe 

pentru tineri destinate Inchirierii a 20 de unităţi locative 
79314000-8 21.008,40 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 

Larisa Bianca 

52 Elaborare studiu de fezabilitate sistematizare verticală construire 
locuinţe pentru tineri destinate Inchirierii a 20 unităţi locative 

79314000-8 42.016,81 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

53 Difigenţie de şantier pentru 33 blocuri aferente proiectului 
"Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a 
energiei la blocurile de locuit" din municipiul Slatina 

71247000-1 
71521000-6 

75.630,25 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

54 Servicii de verificare metrologică supape la centrale termice 71631000-0 
45259300-0 

42.016,81 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

55 Servicii de asistenţă tehnică şi consultanţă pentru analiză şi 

actualizare contract de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze 

79411000-8 
71356200-0 

100.840,00 buget local mar.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

56 Servicii de verificare tehnică pentru obiectivul "Sprijinirea 
eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei la 
blocurile de locuit din Municipiul Slatina" 

79933000-3 
71356200-0 
71356100-9 

67.226,89 buget local ian.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 
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57 Servicii de verificare tehnică privind reglementările tehnice a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie in cadrul proiectului 
"Modemizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat 
public şi reabilitarea instalaţiilor electrice din Municipiul 
Slatina" cod SMIS 125574 

79933000-3 
71356200-0 
71356100-9 

1.900,00 buget local mar.-22 apr.-22 Moanţă Daniela 

58 Actualizare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie 

baza de agrement Dumitru Dobrescu, Municipiul Slatina 
71241000-9 84.033,61 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 

Maria 

59 Coordonare securitate şi protecţia muncii necesare 
implementării proiectului "Reabilitare şi modernizare imobil 
nr.813- parţial Cerc Militar, strada Ionaşcu, nr.65" 

79417000-0 42.016,80 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

60 Studiu de audibilitate la nivelul UAT Slatina 71335000-5 30.000,00 buget local mar.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

61 Servicii conectare internet sirene electronice 72400000-4 1.200,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

62 Servicii colectare, tranport şi eliminare deşeuri medicale 
rezultate din centrele de vaccinare Covid-19 

90524400-0 30.000,00 buget local ian.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

63 Abonament pentru distribuire bidoane cu apă şi pahare de unică 

folosinţă 

65100000-4 8.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

64 Servicii de mentenanţă la instalaţiile H.V.A.C. existente la 
Atelierul Intercultural Victoria 

71315410-6 25.210,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

65 Publicare in mass-media documentaţii, adrese sau anunţuri 

Compartiment Fond Funciar, Cadastru 
79341000-6 6.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 

Maria 

66 Servicii topografice intocmire planuri parcelare 71351810-4 66.780,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

67 Servicii de intocmire de planuri de situaţie aferente emiterii 
titlurilor de propfietate in baza Legilor Fondului Funciar 

71354300-7 134.453,78 buget local mar.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 
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68 Certificate SSL Wilcard pentu securizarea domeniilor 
primariaslatina.ro şi das-slatina.ro 

79132000-8 4.500,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

PRODUSE 
1 Rame tablou pentru "Gala Laureaţilor - ediţia a VI -a" 39298100-8 2.960,00 buget local ian.-22 dec.-22 Dumitrescu 

Larisa Bianca 
2 Steguleţe şi cocarde tricolore pentru evenimentul "Ziva 35821000-5 23.450,00 buget local nov.-22 nov.-22 Nedeloiu Florina 

Naţională a Românier 19200000-8 
3 Diplome persoanlizate pentru "Gala Laureaţilor - ediţia a VI-a" 22000000-0 6.900,00 buget local ian.-22 dec.-22 Rusu Oana 

Maria 
4 Steguleţe si cocarde tricolore pentru omagierea Zilei Unirii 35821000-5 14.800,00 buget local ian.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

Principatelor Romane 19200000-8 
5 Barmere şi steaguri pentru concursul "Slatina City Run" 22462000-6 21.600,00 buget local mar.-22 mai-22 Nedeloiu Florina 

35821000-5 
6 Medalii şi tricouri personalizate pentru programul "Slatina City 18512200-3 15.900,00 buget local mar.-22 mai-22 Nedeloiu Florina 

Run" 18331000-8 

7 Poarta gonflabilă start/finish personalizată pentru evenimentul 37450000-7 30.350,00 buget local mar.-22 mai-22 Rusu Oana 
"Slatina City Run" Maria 

8 Şepci personalizate pentru manifestarea "Disney Cup "- ediţia a 18443340-1 1.850,00 buget local mai-22 sept.-22 Dumitrescu 
XIV-a Larisa Bianca 

9 Apă plată pentru evenimentele culturale si sportive organizate in 
municipiul Slatina 

15981100-9 6.100,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

10 Articole sportive pentru evenimentul "Campionat tenis de 
câmp" 

37400000-2 17.605,00 buget local mar.-22 oct.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 
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11 Mingi de fotbal pentru Olimpiada Scolară clasele I-VIII, 
Campionatul de fotbal pentru copii şi Campionatul de handbal 
pentru fete 

37451700-1 10.665,00 buget local mar.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

12 Mingi de handbal Olimpiada Scolară clasele I-VIII, 
Campionatul de fotbal pentru copii si Campionatul de handbal 

37451900-3 9.500,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

13 Filtre hepa şi filtre carbon pentru Direcţia Generală Economică 42514310-8 8.330,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

14 Mijloace de primă intervenţie in caz de incendiu 35111300-8 10.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

15 Telefon 32552110-1 400,00 buget local mar.-22 apr.-22 Nedeloiu Florina 
16 Ghiozdane echipate cu un set de rechizite pentru programul 

"Primul meu ghiozdan" 
39162110-9 100.840,00 buget local iul.-22 aug.-22 Nedeloiu Florina 

17 Invitaţii şi felicitări pentru evenimentul "Ziva Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice" 

22000000-0 2.000,00 buget local sept.-22 sept.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

18 Ghivece de flori naturale pentru evenimentul "Ziva 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice" 

03121210-0 2.500,00 buget local sept.-22 sept.-22 Nedeloiu Florina 

19 Cutii bomboane pentru evenimentul "Ziva Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice" 

15842310-8 8.500,00 buget local sept.-22 sept.-22 Rusu Oana 
Maria 

20 Articole sportive pentru evenimentul "Cupa Slatinei la inot" 
ediţia a VII -a" 

37400000-2 12.220,00 buget local oct.-22 nov.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

21 Povestea lui Moş Nicolae 18530000-3 50.420,00 buget local nov.-22 nov.-22 Rusu Oana 
Maria 

22 Desaga lui Moş Crăciun - 2022 18530000-3 71.425,00 buget local nov.-22 nov.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

Pagina 9 din 13 



Nr. 
Crt. 

Tipul şi obiectul achiziţiei directe Cod CPV Valoarea 
estimată a 
achiziţiei 

directe Lei, 
fa'ră TVA 

Sursa de 
fmanţare 

Data 
estimată 

pentru 
iniţiere 

Data 
estimată 

pentru 
fmalizare 

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire 

23 Felicitări, agende, pixuri, calendare 22320000-9 
22819000-4 
30192121-5 
30199792-8 

84.033,62 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

24 Produse de protocol (apă plată, apă minerală, cafea capsule, 
zahar, suc doza, miere, ceai, şervetele,palete cafea, lapte praf, 
cafea boabe, pahare carton, etc.) 

15981100-9 
15981000-8 
03131100-9 
15861000-1 
15321700-1 
15864100-3 
15831000-2 
15511700-0 
39221123-5 
39513200-3 

21.008,40 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

25 Trusă instalator 44512940-3 2.100,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

26 Cutii arhivare pentru bibliorafturi 30193700-5 2.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

27 Mapă specială pentru arhivare dosare 30199500-5 8.400,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

28 Ştampile 30192153-8 955,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

29 Formulare tipizate pentru Direcţia Generală Economică 22000000-0 84,00 buget local mar.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

30 Imprimate - formulare tipizate pentru Direcţia Generală 

Economică 

22000000-0 18.693,00 buget local mar.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 
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31 Registre agricole pentru Fondul Funciar, Cadastru 22458000-5 14.000,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

32 Ecusoane autocolante taxi pentru Direcţia Generală Economică 22000000-0 
35123400-6 

8.403,36 buget local mar.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

33 1000 bucăţi formulare - tip vignetă - Autorizaţie specială de 
transport pentru Directia Generala Economică 

22000000-0 3.361,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

34 Hârtie autocopiativă 30197640-4 7.560,00 buget local mar.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

35 Componente echipamente periferice IT: monitoare, UPS, 
tastatura, mouse, stick, switch, cablu retea, mufe, etc. 

33195100-4 
30233180-6 
31224400-6 
30237410-6 
30237460-1 
30232110-8 
32413100-2 
31682530-4 

121.828,00 buget local mar.-22 dec.-22 Moanţă Daniela 

36 Router 32413100-2 6.500,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

37 Switch cu management 32420000-3 7.563,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

38 Unităţi calculatoare cu licenţă sistem de operare 30213300-8 84.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Moanţă Daniela 

39 Server 48821000-9 65.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

40 Multifuncţional A3 pentru Compartiment Fond Funciar, 
Cadastru 

30121100-4 20.000,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 
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41 Multifuncţională laser color pentru Serviciul Urmărire Lucrări 

Publice 
30121100-4 15.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

42 Copiator color A3 pentru Direcţia Generală Management 30121100-4 30.000,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

43 Licenţă antivirus Compartimentul Situaţii de Urgenţă 48761000-0 650,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

44 Licenţă antivirus Linux Server de Mail pentru 150 de utilizatori 48760000-3 15.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

45 Licenţe Windows Server 2019 şi licenţe utilizatori Server 48210000-3 61.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Moanţă Daniela 

46 Antivirus de server şi firewall cu setări personalizate 48761000-0 
32424000-1 

50.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

47 Produse de birotică şi papetărie pentru Primăria municipiului 
Slatina 

30192700-8 
30199000-0 
30197000-6 

67.226,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

48 Mobilier şi scaune de birou 39516000-2 
39113000-7 

42.016,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

49 Combustibil 09100000-0 
09132000-3 
09134200-9 

100.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

50 Produse de curăţenie 39831240-0 16.806,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

51 Produse electrice şi sanitare 31681410-0 
44411000-4 

8.403,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

52 Drapele, cozi drapele 35821000-5 13.500,00 buget local apr.-22 dec.-22 Dumitresc Larisa 
Bianca 
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53 Pneuri pentru autovehiculele din dotarea Primariei Municipiului 

Slatina 

34351100-3 8.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

54 Combinezon apicol de protecţie 18143000-3 150,00 buget local apr.-22 

- 

dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

55 Echipament multimedia 32322000-6 2.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 

56 Soluţie parbriz 39831500-1 840,34 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

57 Scarmer 38520000-6 26.000,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

58 Tonere, cartuşe pentru imprimantele, copiatoarele şi faxurile din 

dotarea Primăriei municipiului Slatina 
30125120-8 
30192113-6 
30125100-2 
30125110-5 

58.823,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

59 Licenţe Office 2021 pentru Direcţia Generală Econimică 48517000-5 68.067,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

60 Sirene electronice de alarmare a populaţiei 35240000-8 120.000,00 buget local mar.-22 dec.-22 Dumitrescu 
Larisa Bianca 

61 Acumulatori pentru cofrete sirene alarmare şi pentru centrala de 

alarmare 
31430000-9 

1.800,00 buget local apr.-22 dec.-22 Rusu Oana 
Maria 

62 Produse consumabile pentru centrele de vaccinare impotriva 
COVID 19 

44423000-1 
33741300-9 
18143000-3 
39831240-0 

126.050,00 buget local apr.-22 dec.-22 Nedeloiu Florina 

Sef Serviciu Achiziţii Publice 
Moanţă Daniela 
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