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Dispoziţie 

Referitor la: aprobare modificare Program Anual al Achiziţiilor Publice pentru proiectul 
„Sistem integrat de management al traficului i mobilităţii urbane şi 

impunere a regulilor, siguranţă i securitate" cod SMIS 128915 

Având în vedere: 
contractul de finanţare nr.4955/27.11.2019 privind proiectul Sistem integrat de 

management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, siguranţă 

securitate" cod SMIS 128915; 
Anexa 10 - Informare beneficiar prelungire perioadă implementare nr. 39216/25.11.2021 la 

contractul de finanţare nr.4955/27.11.2019 pentru proiectul Sistem integrat de 

management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, siguranţă şi 

securitate" cod SMIS 128915; 
Actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare nr.4955/27.11.2019 pentru proiectul Sistem 
integrat de management al traficului şi mobifităţfi urbane i impunere a regulilor, 

siguranţă i securitate" cod SMIS 128915; 

referatul de necesitate nr. 59898/11.05.2022 emis de Serviciul Achiziţii Publice prin care se 

solicită achiziţia Sistemului integrat de management al traficului la o valoare de 

9.318.074,57 lei fără TV A prin licitaţie deschisă ; 

prevederile Dispoziţiei Primarului municipiului Slatina nr.1893/30.12.2019 cu privire la 

aprobare şi modificare Program Anual al Achiziţiilor Publice pentru proiectul Sistem 

integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane i impunere a regulilor, 

siguranţă şi securitate" cod SMIS 128915, 

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

Art.l. Se aprobă modificarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru proiectul 
„Sistem integrat de management al tralicului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, 
siguranţă şi securitate" cod SMIS 128915, 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 Achiziţii Publice din cadrul Primăriei municipiului Slatina; 
- Se va publica pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Slatina 

www.primariaslatina.ro.

Constan i Ste 0 

Contrasemnează ,-,-
Secretar General a1m pii1ur1atina, 

Mihai,I TA 
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APROB 
Conducătorul auto actante 

Constantin S 

Avizat 
Control Finan r eventiv 

Anexa nr. la Dispoziţia nr.  930 1.23. Of2022
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2022 
pentru proiectul Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane i impunere a regulilor, siguranţă i securitate, cod SMIS 

128915 

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 de cu aplicarea 
de achiziţie specifice iniţierea atribuirea 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 
In cadrul proiectului Sistem integ-rat 
de management al traficului şi 

mobilităţfi urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă şi securitate, 
cod SMIS 128915 

79341000-6 12.500,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 
mar.-20 apr.-20 online Larisa Bianca 

Dumitrescu 



2 Servicii de promovare in cadrul 
proiectului Sistem integrat de 
management al traficului şi 

mobilităţii urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă şi securitate, 
cod SMIS 128915 

79342200-5 69.500,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

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

3 Servicii de consultanţă in achiziţii 71621000-7 20.700,00 Fonduri cumpărare apr.-20 iun.-20 online Larisa Bianca 
publice pentru proiectul Sistem 
integrat de management al traficului 
şi mobilităţii urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă şi securitate, 
cod SMIS 128915 

79418000-7 Europene directă Dumitrescu 

4 Servicii de audit financiar pentru 
proiectul Sistem integrat de 
management al traficului şi 

mobilităţii urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă şi securitate, 
cod SMIS 128915 

79212100-4 33.600,00 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

feb.-20 mar.-20 online Larisa Bianca 
Dumitrescu 

5 Servicii de elaborare documentaţie 71356200-0 96.693,83 Fonduri licitaţie feb.-20 apr.-20 online Larisa Bianca 
tehnică (PAC, PT, DDE) şi 71241000-9 Europene deschisă Dumitrescu 
asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe durata execuţiei 

lucrărilor din cadrul proiectului 

71335000-5 . 

Sistem integrat de management al 
traficului şi mobilităţii urbane şi 

impunere a regulilor, siguranţă şi 

securitate, cod SMIS 128915 



6 Servicii de verificare documentaţie 

tehnică (PAC, PT, DDE) pentru 
proiectul Sistem integrat de 
management al traficului şi 

mobilităţii urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă şi securitate, 
cod SMIS 128915 

79933000-3 
71356200-0 
71356100-9 

4.379,66 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

feb.-21 mar.-21 online Larisa Bianca 
Dumitrescu 

7 Sistem integrat de management al 34996100-6 9.318.074,57 Fonduri licitaţie mai-22 dec.-22 online Larisa Bianca 
traficului pentru proiectul „Sistem 45316212-4 Europene deschisă Dumitrescu 
integrat de management al traficului 32333200-8 
şi mobilităţii urbane şi impunere a 48820000-2 
regulilor, siguranţă şi securitate" 31620000-8 
cod SMIS 128915 38430000-8 

48517000-5 

9 Servicii de diriginte şantier pentru 
proiectul Sistem integrat de 
management al traficului şi 

mobilităţii urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă şi securitate, 
cod SMIS 128915 

71520000-9 22.222,42 Fonduri 
Europene 

cumpărare 

directă 

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

Elaborat 
Serviciul Achiziţii Publice 

Şef serviciu 
Moanţă Daniela 

Consilier 
Larisa Bianca Dumitrescu 


