
Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 02491439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office(&primariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro

Nr. kor.eoho

Dispozitie

Referitor la: modificare Anexa nr.2 - proiectul "Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea

Sistemului de Iluminat Public §1 Reabilitarea Instalaffilor Electrice din Municipiul

Slatina", cod SMIS 125574 la Program Anual al Achizitiilor Publice pe anul

2019 al Primariei Municipiului Slatina aprobat prin Dispozitia Primarului

Municipiului Slatina nr.638/25.06.2019.

Avand in vedere:

- Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr. 638/25.06.2019 privind proiectul

"Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public §1 Reabilitarea Instalafillor

Electrice din Municipiul Slatina", cod SMIS 125574;

- contractul de fmantare nr. 4205/18.04.2019 privind proiectul "Modernizarea, Eficientizarea,

Extinderea Sistemului de Iluminat Public fi Reabilitarea Instalajiilor Electrice din Municipiul

Slatina", cod SMIS 125574.

In temeiul dispozitiilor art.196 aim. (1) litera b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Primarul municipiului Slatina

dispune:

Art.1 - incepand cu data prezentei se modified Strategia Anuald de Achizitii Publice aprobata prin

Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr. 638/25.06.2019 conform Anexei nr.1 la prezenta

dispozitie.

Art.2 — incepand cu data prezentei, se modified Anexa nr.2 - pentru proiectul "Modernizarea,

Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public fi Reabilitarea Instalaffilor Electrice din

Municipiul Slatina", cod SMIS 125574 la Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2019

al Primariei Municipiului Slatina aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr.

638/25.06.2019, in conformitate cu prevederile Anexei nr.2 la prezenta dispozitie.

Art.3 — Celelalte dispozitii rdman neschimbate.

CAPL P002/F2



-

Art.4— Prezenta dispozitie se comunicd la:
- Institutia Prefectului — judetul Olt;

Serviciul Achizitii Publice din cadrul Primariei municipiului Slatina;
- Se va publica pe site - ul oficial al Primariei

www.primariaslatina.ro
municipiului Slatina

Co ntrasem n eaza
Secretar General al municipiulu. latina,

Mihai Ion

CAPL P002/F2
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Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336

s-SA-41L's  e-mail: officeRprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Conducato

Anexa 1 la Dispozitia nr 
BAP P001/13

Aprob
ution tii Contractante Vizat, Vizat CFP,

rimar,
N\

Administrator Pu i lie Directia GeneralA Economia
Consta tin, T Constantin Cristia U Alin CALOTA S L

MODIFICARE

STRATEGIE ANUALA DE ACHIZITIE PUBLICA
PE ANUL 2019

1. Notiuni introductive
Potrivit dispozitiilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice §i a HG nr.395/2016 —

publicatA in Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 — pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie pub1ic5Jacordu1ui — cadru

din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificArile §i completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art.12, alin.(4) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/

acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, "Dup.(' aprobarea bugetului

propriu autoritatea contractanto are obligatia de a-si actualiza programul anual al achizitillor

publice in functie de fondurile aprobate". 

Potrivit dispozitiilor art.11. aim, (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publicalacordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Serviciul Achizitii

Publice, a elaborat strategia anuala de achizitie publica care cuprinde totalitatea proceselor de

achizitie publicA planificate a fi lansate de Primaria municipiului Slatina pe parcursul anului bugetar

2019.

Strategia anuala de achizitie publica, potrivit dispozitiilor legale, se aproba de care

conducatorul autoritatii contractante.

Strategia anuala de achizitie publica se poate modifica sau completa ulterior,

modificAri/completari care se aproba conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificarilor §i

completarilor in prezenta strategie este conditionata de identificarea surselor de finantare.
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Potrivit Contractului de finantare nr. 4205/18.04.2019 privind proiectul "Modernizarea,
Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public fi Reabilitarea Instalatiilor Electrice
din Municipiul Slatina", cod SMIS 125574, Serviciul Achizitii Publice a procedat la modificarea
Strategiei Anuala de Achizitie Publied pe anul 2019 §i a Programului Anual al Achizitiilor Publice,
aprobate in conformitate cu Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr. 638/25.06.2019, dupd
cum urmea7A:

1. La momentul elaborarii Cererii de finantare privind proiectul "Modernizarea,
Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public 0 Reabilitarea Instalajiilor Electrice din
Municipiul Slatina", cod SMIS 125574, la achizitia de realizare servicii de proiectare, asistenta
tehnial fi lucthri pentru investitia de baza, au fost inregistrate urmatoarele coduri CPV:

- 48219000-6 Diverse pachete software pentru retele,
- 34993000-4 Iluminat stradal,
- 45000000-7 Lucrari de constructii,

- 48210000-3 Pachete software pentru retele,
- 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica,
- 31527260-6 Sisteme de iluminat,
- 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize,
- 71335000-5 Studii tehnice;

• raportat la serviciile, lucrarile §i produsele ce constituie obiectul contractului de
achizitie publicA, realizare servicii de proiectare, asistengi tehnicel Si lucrliri pentru investitia de
bath', pentru implementarea proiectului Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de
iluminat public si reabilitarea instalatiilor electrice din municipiul Slatina, prin elaborarea §i
publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire au fost introduce urmatoarele coduri:

- Cod CPV Principal: 45310000-3 LucrAri de instalatii electrice (Rev.2)
- Cod CPV Secundar: 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala

(Rev.2)

- 31527260-6 - Sisteme de iluminat (Rev.2)
- 34993000-4 - Iluminat stradal (Rev.2)

48210000-3 - Pachete software pentru retele (Rev.2)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)

71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
45311100-1 - LucrAri de cablare electrica (Rev.2)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electricA (Rev.2)

In cadrul Strategiei anuale de achizitii publice la nivelul Primariei municipiului Slatina se va
elabom Programul anual al achizitiilor publice §i Anexa privind achizitiile directe, ca instrument
managerial utilizat pentru planificarea §i monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la
nivelul Primariei municipiului Slatina, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor §i
pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din Strategia Primariei municipiului Slatina.

2. Etapele procesului de achizitie public care vor fi parcurse in anul 2020 
Atribuirea unui contract de achizitie publica /acord-cadru este rezultatul unui proces ce se

deruleaza in mai multe etape.
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Primaria municipiului Slatina in calitate de autoritate contractanta, are obligatia sä se
documenteze §i sä parcurga pentru fiecare proces de achizitie publicd trei etape distincte:

a) etapa de planificare /pregatire, inclusiv consultarea pietei;
b) etapa de organizare a procedurii §i atribuirea contractului/ acordului - cadru;
c) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea §i monitorizarea

implementarii contractului/acord-cadru.
a) Etapa de planificare/pregatire a procesului de achizitie publicA

Se initia75 prin identificarea necesitatilor §i elaborarea referatelor de necesitate de catre Directiile
§i compartimentele de specialitate §i se fina1izea75 cu aprobarea de catre ordonatorul de credite al
autoritatii contractante a documentatiei de atribuire, a documentelor suport, precum i a strategiei de
contractare pentru procedura respectiva.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai
mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 aim. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, initiata de Primaria municipiului Slatina §i este object de evaluare a Agentiei Nationale a
Achizitiilor Publice, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica
/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de
planificare/pregatire a achizitiilor in legatura Cu:

- relatia dintre obiectul, constrangerile asociate §i complexitatea contractului pe de o parte, §i
resursele disponibile la nivel de autoritate contractanta pentru derularea activitatilor din etapele
procesului de achizitie publica, pe de alta parte;

- procedura de atribuire aleasa, precum §i modalitatile speciale de atribuire a contractului de
achizitie publica asociate, daca este cazul;

- tipul de contract propus §i modalitatea de implementare a acestuia;
- mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri

de gestionare a acestora, stab ilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a
obligatiilor contractuale;

- justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru, precum §i
once alte elemente legate de obtinerea de beneficii pentru autoritatea contractanta §i/sau
indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante;

- justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 aim. 2-
5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice §i dupa caz, decizia de a reduce tennenele in
conditiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea
§i, dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire §i factorii de evaluare utilizati;

- obiectivul din stmtegia localairegionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare
contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, daca este cazul

- once alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor autoritatii contractante.
b) Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acord-cadru incepe prin

transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP §i se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a
contractului de achizitie publica /acord cadru.

Avand in vedere dispozitiile legale in materia achizitiilor publice, Primaria municipiului
Slatina va realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordari,
respectiv cu resurse profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate
existente la nivel de autoritate contractanta. Atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea
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:
caietelor de sarcini/specificatiilor tehnice, Primaria municipiului Slatina va recurge la achizitia de

servicii de consultantd in domeniul achizitiilor publice, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor

publice.

c) Etapa post atribuire contract/acord cadru, respectiv executarea si monitorizarea

implementarii contractului/acordului cadru incepe °data cu intrarea in vigoare a contractului de

achizitie publicA/acordului cadru §i se finalizeaza la incheierea perioadei de valabilitate a

contractului de achizitie publicA/acordului cadru.

Structurile beneficiare ale contractelor de achizitie publicalacordurilor cadru incheiate, vor

urmdrii ducerea la indeplinire a prevederilor contractuale §i se vor asigura de buna exploatare a

dotailor §i serviciilor achizitionate.

3. Programul anual al achizitiilor publice

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020 la nivelul Primariei municipiului Slatina

se elaboreazd pe baza referatelor de necesitate transmise de directiile §i compartimentele de

specialitate §i cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publicalacord-cadru pe care Primaria

municipiului Slatina intentioneszb sa le atribuie in cursul anului 2020.

La elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 s-a tinut cont de:

a) necesitatile objective de produse, servicii §i lucari;

b)gradul de prioritate a necesitAtilor, conform propunerilor directiilor §i compartimentelor de

specialitate;

c) anticipaile cu privire la sursele de finantare ce unnea7-5 a fi identificate.

Dupd aprobarea bugetului propriu pentru anul 2020, precum §i on de cate on intervin

modificari in bugetul alocat, Programul anual at achizitiilor publice pentru anul 2020 se va

actualiza, in functie de fondurile aprobate.

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 at Primariei municipiului Slatina,

este prezentat in Anexa la prezenta Strategie §i cuprinde cel putin informatii referitoare la:

a) obiectul contractului de achizitie publica/acord cadru;

b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV)

c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmea7A a fi atribuit ca rezultat al

deruldrii unui proces de achizitie, exprimatA in lei, Ara TVA, stabilitA in baza estimarilor

compartimentelor de specialitate;

d) sursa de finantare;

e) procedura stabilita (in functie de valoarea estimata in lei lath TVA) pentru atribuirea

contractului de achizitie publica;

f) data estimata pentru initierea procedurii:

g) data estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publical acordului cadru;

e) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline;

Dupa definitivarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 at PrimAriei

municipiului Slatina, in termen de 5 zile lucrAtoare de la data aprobarii acestuia, se va publica

Programul anual al achizitiilor publice in SEAP §i pe pagina de internet a institutiei.

De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea in SEAP a extraselor din Programul

anual al achizitiilor publice pentru anul 2020, precum §i a oricaror modificdri/completari aduse

acestuia, extrase care se refera la:
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;

a) contractele/acordurile-cadru de produse §i/sau servicii a caror valoare estimata este mai

mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 aim. I din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice,
b) contractele/acordurile-cadru de lucrari a caror valoare estimatd este mai mare sau egala cu

pragurile prevazute la art. 7 aim. 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 se va publica de asemenea, pe

pagina de internet a Primariei municipiului Slatina: www.primariaslatinaso.

Avand in vedere dispozitiile art.4 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, conform caruia "prin

ordin al prewlintelui Agent iei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) se vor pune la dispozitia

autoritcitilor contractante §•i a furnizorilor de servicii au:ciliare achizitiei un set de instrumente ce

se utilizeath pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul autoritcsitii contractante,

fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizitie # monitorizarea implementiirii

contractului, precum §1 prevenirea/diminuarea riscurilor in achizitii publice", Primaria

municipiului Slatina va proceda la revizuirea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul

2020 in vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba in legatura cu

prezenta strategie, in termen de 15 zile de la data intrarii lor in vigoare, sau in termenul precizat in

mod expres in actele normative ce se vor elabora/aproba.

4. Sistemul de control intern 

Avand in vedere noua legislatie privind achizitiile publice, ca document de politica Interna,

Primaria municipiului Slatina considera, ca sistemul propriu de control intern trebuie sa acopere

toate fazele procesului de achizitii publice de la pregatirea achizitiei pana la executarea contractului,

jar cerintele efective trebuie diferentiate in functie de complexitatea contractului de achizitie publica

care unneaz4 a fi atribuit.
De asemenea, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva a

procesului de achizitii publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informatii §i matricea

responsabilitatilor) pentru a stabili cerintele pentru activitatile de control intern, controlul intern va

trebui sa includa cel putin urma'toarele faze:

a) pregatirea achizitiilor,

b) redactarea documentatiei de atribuire,

c) desfa'§urarea procedurii de atribuire,

d) implementarea contractului.

Sistemul de control intern trebuie sa includa urmatoarele principii:

a) Separarea atribu(iilor, cel putin intre functiile operationale §i functiile financiare/de

plata, persoanelor responsabile cu achizitiile publice §i directiile de specialitate tehnice §i

economice, cerinte de separare a atributiilor care depind de alocarea cu personal la nivelul ,

Autoritatii Contractante, respectiv de resursele profesionale proprii.

b) Aplicarea „Principiul celor 4 ochi" care implica impartirea clara a sarcinilor in doi pa§i:

pe de o parte initierea §i pe de alta parte verificarea, efectuate de persoane diferite.

c) Fundamentarea avizelor interne acordate de Serviciul Buget si Contabilitate §i Serviciul

juridic §i contencios, pe baza pe recomandari §i observatii de specialitate.

5. Exceptii



-:

Prin exceptie de la art. 12 aim. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publicalacord-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care, Primaria

municipiului Slatina va implementa in cursul anului 2018, proiecte finantate din fonduri

nerambursabile §i/sau proiecte cu finantare externa, va elabora distinct pentru fiecare project in

parte un program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de

elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor publice, a procedurilor prevazute in prezenta Strategie.

Avand in vedere dispozitiile art. 2 aim. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

precum §i ale art.1 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicblacordului-cadru din Legea nr.

98/2016 privind achizitiile publice, cu referire la exceptarile de la legislatia achizitiilor publice a

achizitiilor de produse, servicii si/sau lucrari care nu se supun regulilor de achizitie publica,

Primaria Municipiului Slatina va proceda la achizitia de produse, servicii si/sau luceari exceptate

prin aplicarea procedurilor operationale interne cu respectarea principiilor care stau la bam atribuirii

contractelor de achizitie publica respectiv:

- nediscriminarea,

- tratamentul egal,

- recunoa§terea reciproca,

- transparenta,

- proportionalitatea,

- asumarea raspunderii.

Primaria municipiului Slatina va derula toate procedurile de achizitie numai prin sistemul

electronic al achizitiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai
In conditiile legii §i numai pentru situatiile expres reglementate prin lege. Prin exceptie de la regula

online, procedurile de achizitie realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza in sistem
offline.

6. Prevederi finale si tranzitorii 

Primaria municipiului Slatina, prin Serviciul Achizitii Publice, va tine evidenta achizitiilor

directe de produse, servicii §i lucrari, precum §i a tuturor achizitiilor de produse, servicii §i lucrar. i

ca parte a Strategiei anuale de achizitii publice-

Prezenta Strategie anuala de achizitii pe anul 2020 se va publica dupa aprobare, pe pagina de
interne www.primariaslatina.ro.

Sef Serviciu Achizitii Publice,
Daniela MOANTA
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\..t4,„,c,2•Cr.t.10 PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITHLOR PUBLICE PE ANUL 2020

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

Avizat
Control Financi kFentiv

APROB,
Conducatorul autorit-

Constantin Steil
1,

Anexa nr.2

Nr. Tipul i obiectul contractului de Cod CPV Valoarea Sursa de Procedura Data Data Modalitatea Persoana
Crt. achizitie publicA/acordului cadru estimata a finantare stabilital estimata estimati de derulare a responsabila

contractului instrumente pentru pentru procedurii cu aplicarea
de achizitie specifice initierea atribuirea de atribuire procedurii
publical
acordului
cadru Lei,
fall TVA

pentru
derularea
procesului
de achizitie

procedurii contractului
de achizitie
publica/
acordului
cadru

online/offline de atribuire

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

79341000-6 8.403,36 Fonduri
Europene

cumparare
directd

mai-19 mai-19 online Vdlceanu
Maria

2 Servicii de consultantd pentru
procedurile de atribuire contractele de
achizitie publicd pentru proiectul

71621000-7 30.000,00 Fonduri
Europene

cumparare
directa

jun.-19 iul.-19 online Vdlceanu
Maria

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

79212100-4 50.420,17 Fonduri
Europene

cumparare
directa

jun.-19 jun.-19 online Vdlceanu
Maria

4 Verificare tehnica a proiectului 79933000-3 8.000,00 Fonduri cumparare mai-19 iun.-19 online Valceanu
Modemizarea, eficientizarea, extinderea 71356200-0 Europene directa Maria
sistemului de iluminat public si
reabilitarea instalatiilor electrice din
municipiul Slatina

71356100-9

5 Proiectare, asistenta tehnica si lucrari 45310000-3 17.348.700,95 Fonduri licitatie apr.-20 aug.-20 online Vdlceanu
privind proiectul Modernizarea, 45316110-9 Europene deschisd Maria
eficientizarea, extinderea sistemului de 31527260-6
iluminat public si reabilitarea 34993000-4
instalatiilor electrice din municipiul 48210000-3
Slatina 71335000-5

71356200-0
45311100-1
71323100-9

6 Servicii de dirigentie de §antier pentru
proiectul Modemizarea, eficientizarea,
extinderea sistemului de iluminat public
si reabilitarea instalatiilor electrice din
municipiul Slatina

71520000-9 248.215,22 Fonduri
Europene

procedurd
simplificatd

ian-20 mai-20 online Valceanu
Maria

7 Dotdri aferente proiectului 39151000-5 11.883,00 Fonduri cumparare jun.-20 iul.-20 online Vdlceanu
Modemizarea, eficientizarea, extinderea 39150000-8 Europene directa Maria
sistemului de iluminat public si
reabilitarea instalatiilor electrice din
municipiul Slatina

32420000-3
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8 Active necorporale aferente proiectului
Modernizarea, eficientizarea, extinderea
sistemului de iluminat public si
reabilitarea instalatiilor electrice din
municipiul Slatina

48000000-8 172.093,80 Fonduri
Europene

procedura
simplificata

iun.-20 iul.-20 online Valceanu
Maria

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

71314300-5 33.200,00 Fonduri
Europene

cumparare
directa

feb.-22 feb.-22 online Valceanu
Maria

10 Servicii de pregatire personal exploatare
pentru proiectul Modernizarea,
eficientizarea, extinderea sistemului de
iluminat public si reabilitarea
instalatiilor electrice din municipiul
Slatina

39162000-5
79633000-0

17.957,64 Fonduri
Europene

cumparare
directa

iun.-22 jun.-22 online Valceanu
Maria

Sef serviciu
Moan a Daniela

Elaborat
Serviciul Achizitii Publice

ector
Maria
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