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Nr. /9.04. 2022 

Dispoziţie 

Referitor la: aprobare modificare Program Anual al Achiziţiilor Publice pentru proiectul 
Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public şi 

reabilitarea instalaţiilor electrice din municipiul Slatina cod SMIS 125574 

Având 'in vedere: 
contractul de finanţare nr.4205/18.04.2019 privind proiectul Modernizarea, 
eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public i reabilitarea instalaţiilor 
electrice din municipiul Slatina cod SMIS 125574; 
Actul adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr.4205/18.04.2019 privind proiectul 
Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public i reabilitarea 
instalaţiilor electrice din municipiul Slatina cod SMIS 125574; 
adresa nr.33003/31.03.2022 a ADR Sud-Vest Oltenia prin care transmite la avizul de 
pfincipiu cu privire la planificarea in timp activităţilor şi achiziţiilor, comasarea 
achiziţiilor, actualizare localizare proiect, actualizare unitate de măsură indicator proiect; 
referatul de necesitate nr.43703/14.04.2022 emis de Serviciul Achiziţii Publice prin care se 
solicită achiziţia de Servicii de dirigentie de şantier pentru proiectul Modernizarea, 
Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public şi Reabilitarea Instalatiilor 
Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574 la o valoare de 248.215,22 lei fără 

TVA prin procedurcsft simplificată; 

referatul de necesitate nr.43699/14.04.2022 emis de Serviciul Achiziţii Publice prin care se 
solicită achiziţia Executie lucrări pentru realizarea investitiei de bază pentru proiectul 
Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public şi Reabilitarea 
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574 la o valoare de 
16.560.407,10 lei fără TVA prin procedură simplificată ; 
referatul de necesitate nr.43706/14.04.2022 emis de Serviciul Achiziţii Publice prin care se 
solicită achiziţia de Servicii de expertiză tehnică a sistemului de iluminat public pentru 
proiectul Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public şi 

Reabilitarea Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574 la o 
valoare de 33.200,00 lei fără TVA prin cumpărare directă; 

prevederile Dispoziţiilor Primarului municipiului Slatina nr.505/23.05.2019, 
638/25.06.2019, 765/11.05.2020, 1181/20.08.2020 cu privire la aprobare i modificare 
Program Anual al Achiziţiilor Publice pentru proiectul Modernizarea, eficientizarea, 
extinderea sistemului de iluminat public i reabilitarea instalaţiilor electrice din 
municipiul Slatina cod SMIS 125574, 

in temeiul dispoziţiilor art.196 alin. (1) litera b) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Adrninistrativ, 
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Primarul municipiului Slatina 
dispune: 

Art.l. Se aprobă modificarea Programului anual al achiziliilor publice pentru proiectul 
Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public i reabilitarea 
instalatiilor electrice din municipiul Slatina cod SMIS 125574 conform Anexei nr. 1 care face 
parte din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Celelalte dispoziţii rămân neschimbate. 
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instituţia Prefectului — judeţul Olt; 
- Serviciul Achiziţh Publice din cadrul Primăriei municipiului Slatina; 

- Se va publica pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Slatina 
www.primariaslatina.ro 

Contrasemnează

Pr* Secretar General al municipiului Slatina, 
Constantin a i Mihai Ion IDITA 

i 
i 
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APROB, 
Conducătorul autorităţii contractante 

Constantin Stelian E 

Avizat 
Control Fin eventiv 

Anexa nr. la Dispoziţia nr. / /9•0 •24.22-

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA 
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITHLOR PUBLICE PE ANUL 2022 

pentru proiectul Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public si reabilitarea instalatiilor electrice din municipiul Slatina 

cod SMIS 125574 

Nr. Tipul şi obiectul contractului de Cod CPV Valoarea Sursa de Procedura Data Data Modalitatea Persoana 

Crt. achiziţie publică/acordului cadru estimată a fmanţare stabilită/ estimată estimată de derulare a responsabilă 

contractului instrumente pentru pentru procedurii cu aplicarea 

de achiziţie specifice iniţierea atribuirea de atribuire procedurii 

publică/ 

acordului 
cadru Lei, 
fără TVA 

pentru 
derularea 
procesului 
de achiziţie 

procedurii contractului 
de achiziţie 

publică/ 

acordului 
cadru 

online/offline de atribuire 

1 Servicii de informare şi publicitate 
pentru proiectul Modernizarea, 
eficientizarea, extinderea sistemului de 
iluminat public si reabilitarea 
instalatiilor electrice din municipiul 

79341000-6 8.403,36 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

mai-19 mai-19 online Vâlceanu 
Maria 

Slatina 
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2 Servicii de consultanţă pentru 
procedurile de atribuire contractele de 
achiziţie publică pentru proiectul 
Modernizarea, eficientizarea, extinderea 
sistemului de iluminat public si 
reabilitarea instalatiilor electrice din 
municipiul Slatina 

71621000-7 30.000,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

iun.-19 iul.-19 online Vâlceanu 
Maria 

3 Servicii cu audit financiar pentru 
proiectul Modernizarea, eficientizarea, 
extinderea sistemului de iluminat public 
si reabilitarea instalatiilor electrice din 
municipiul Slatina 

79212100-4 50.420,17 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

iun.-19 iun.-19 online Vâlceanu 
Maria 

4 Verificare tehnică a proiectului 79933000-3 8.000,00 Fonduri cumpărare mai-19 iun.-19 online Vâlceanu 

Modernizarea, eficientizarea, extinderea 71356200-0 Europene directă Maria 

sistemului de iluminat public si 
reabilitarea instalatiilor electrice din 
municipiul Slatina 

71356100-9 

5 Servicii de proiect tehnic, documente 71356200-0 832.724,19 Fonduri procedură sept.-20 nov.-20 online Vâlceanu 

pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor 71323100-9 Europene simplificată Maria 

şi asistenţă tehnică a proiectantului 
acordată pe perioada de execuţie a 
lucrărilor pentru proiectul 

71335000-5 

Modernizarea, Eficientizarea, 
Extinderea Sistemului de Iluminat 
public şi Reabilitarea Instalaţiilor 

Electrice din Municipiul Slatina, cod 
SMIS 125574 
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6 Execuţie lucrări pentru realizarea 
investiţiei de bază pentru proiectul 
Modernizarea, Eficientizarea, 

45316110-9 
45311100-1 
31527260-6 

16.560.407,10 Fonduri 
Europene 

procedură 

simplificată 

mai-22 aug.-22 online Moanţă 

Daniela 

Extinderea Sistemului de Iluminat 34993000-4 
Public şi Reabilitarea Instalaţiilor 48210000-3 
Electrice din Municipiul Slatina, cod 48000000-8 
SMIS 125574 39151000-5 

39150000-8 
32420000-3 
79633000-0 
39162000-5 

7 Servicii de dirigenţie de şantier pentru 
proiectul Modernizarea, Eficientizarea, 
Extinderea Sistemului de Iluminat 

71520000-9 248.215,22 Fonduri 
Europene 

procedură 

simplificată 

mai-22 aug.-22 online Moanţă 

Daniela 

Public şi Reabilitarea Instalaţiilor 

Electrice din Municipiul Slatina, cod 
SMIS 125574 

8 Servicii de expertiză tehnică a 
sistemului de iluminat public pentru 
proiectul Modernizarea, Eficientizarea, 
Extinderea Sistemului de Iluminat 

71314300-5 33.200,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

feb.-23 mar.-23 online Moanţă 

Daniela 

Public şi Reabilitarea Instalaţiilor 

Electrice din Municipiul Slatina, cod 
SMIS 125574 

Elaborat 
Serviciul Achizitii Publice 

Şef serviciu 
Moanţă Daniela 
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Consilier achizitii publice 
Nedeloiu Florina 


