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PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2020 
 

 

Nr. 
crt. 

Tipul și obiectul 
contractului de achiziție 
publică / acordului cadru 

Cod CPV Valoarea 
estimată a 

contractului / 
acordului cadru 

 

 

(lei, fără TVA) 

Sursa de 
finanțare 

A B C Modalitatea de 
derulare a 

procedurii de 
atribuire 

 

online / offline 

Persoana 
responsabilă de 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire 

1 PORIECTARE   

MODERNIZARE STRAZI 

IN ORASUL OCNA 

SIBIULUI str Parului, Ion 

Creanga, Horea, Constantin 

Brancoveanu, Padurii, 

71322000-1  207.417 Comisia 
Natioanala de 

Strategie si 
Prognoza(CNSP) 

Procedura 
simplificata 

Ianuarie 
2020 

 online  

Aprobat, 

Reprezentantul legal al autorităţii contractante 

Predescu George Claudiu 

 

Primarul Orasului Ocna Sibiului 

................................... 

(semnătura şi ştampila) 

 

Aviz, 

Compartiment financiar - contabil 

……………………………… 

 

Contabil 

................................... 

(semnătura şi viza C.F.P.) 
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Nr. 
crt. 

Tipul și obiectul 
contractului de achiziție 
publică / acordului cadru 

Cod CPV Valoarea 
estimată a 

contractului / 
acordului cadru 

 

 

(lei, fără TVA) 

Sursa de 
finanțare 

A B C Modalitatea de 
derulare a 

procedurii de 
atribuire 

 

online / offline 

Persoana 
responsabilă de 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire 

Carpati 

 

2 EXECUTIE 

MODERNIZARE STRAZI 

IN ORASUL OCNA 

SIBIULUI str Parului, Ion 

Creanga, Horea, Constantin 

Brancoveanu, Padurii, 

Carpati 

45233140-2 2.505.304 Comisia 
Natioanala de 

Strategie si 
Prognoza(CNSP 

Procedura 
simplificata 

Ianuarie 
2020 

 online  

3  

 Consolidare strada 
Salinelor zona complexului 

balnear Orasul Ocna 
Sibiului Judetul Sibiu  

executie  

 

 45233140-2 

  

2.094.260,34 

  

Buget local 

 

Procedura 
simplificata 

 

Ianuarie 
2020  

  

 

 

Online 

...................... 

4 Centrul de servicii Ocna 
Sibiului 

45215200-9 1.883.697,02 POR Procedura 
simplificata 

Ianuarie 
2020 

 online  

5 Extindere reabilitare si 
dotare centrul cultural 

Ocna Sibiului si reabilitare 
strazi (Bailor, de Mijloc, 

Avram Inacu si Piata 
Traian) Ocna Sibiului  

EXECUTIE 

45233120-6 8.654.266,80 POR Procedura 
simplificata  

Aprilie  
2020 

 online  

6 Dezvoltarea infrastructurii 
turistice in statiunea 

balneoclimatica Ocna 
Sibiului Orasul Ocna 

Sibiului- Amenajarea unei 
zone de camping pentru 

rulote si corturi in 
apropierea lacurilor 

naturale, pe str Garii si 
reabilitarea parcului de pe 

strada Salinelor- 

45233120-6 4.586.433,94 Ministerul 
Turismului 

Procedura 
simplificata 

Martie 
2020 

 online  
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Nr. 
crt. 

Tipul și obiectul 
contractului de achiziție 
publică / acordului cadru 

Cod CPV Valoarea 
estimată a 

contractului / 
acordului cadru 

 

 

(lei, fără TVA) 

Sursa de 
finanțare 

A B C Modalitatea de 
derulare a 

procedurii de 
atribuire 

 

online / offline 

Persoana 
responsabilă de 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire 

EXECUTIE 

7 Dezvoltarea infrastructurii 
turistice in statiunea 

balneoclimatica Ocna 
Sibiului Orasul Ocna 

Sibiului- Amenajarea unei 
zone de camping pentru 

rulote si corturi in 
apropierea lacurilor 

naturale, pe str Garii si 
reabilitarea parcului de pe 

strada Salinelor- 
(PT+DTAC+DDE+avize si 

racorduri+asistenta 
tehnica+verificarea 
proiectului de catre 

verificatori atestati, la toate 
cerintele ce se impun) 

71322000-1 255.199,43 Ministerul 
Turismului 

Procedura 
simplificata 

Noiembie 
2019 

In derulare online  

8 AUTOUTILITARA de 
curatat strazi si lam 

deszapezire 90.000 euro 

 423.000 GAL Procedura 
simplificata 

2020   online  

 

Semnificaţia coloanelor din tabel este următoarea: 

A - Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie 

B - Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii 

C - Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

 

 

Elaborat 

........................................... 

Compartiment specializat în domeniul achizițiilor sectoriale/Persona desemnată 
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Revizuită la data de: 

......... / ......... / ....................              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 
 

 

Nr. 
crt. 

Obiectul achiziției directe Cod CPV Valoarea 
estimată 

 

(lei, fără TVA) 

Sursa de 
finanțare 

Data estimată 
pentru inițiere 

Data estimată a 
finalizării 
achiziției 

1 Servicii de dirigentie de santier Servicii dirigentie 
de santier pentru lucrari de constructii pentru 

proiectul „Centrul cultural Ocna Sibiului 

71520000-9 69.020 POR 2020  

2 Servicii de verificare proiect tehnic lucrari de 
constructii pentru proiectul „Centrul cultural 

Ocna Sibiului” 

         71621000-7 14.730 POR 2020  

3 Tichete sociale pentru gradinita 79823000-9 0,01 Buget local 2020  

Aprobat, 

Reprezentantul legal al autorităţii contractante 

Predescu George Claudiu 

 

Primarul Orasului Ocna Sibiului 

................................... 

(semnătura şi ştampila) 

 

Aviz, 

Compartiment financiar - contabil 

…………………………………. 

 

Contabil 

................................... 

(semnătura şi viza C.F.P.) 
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Nr. 
crt. 

Obiectul achiziției directe Cod CPV Valoarea 
estimată 

 

(lei, fără TVA) 

Sursa de 
finanțare 

Data estimată 
pentru inițiere 

Data estimată a 
finalizării 
achiziției 

4  Certificat digital calificat  cu valabilitate 1 an 79132100-9 95 Buget local 2020  

5  Kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an 79132100-9 165 Buget local 2020  

6 servicii de evaluare 79419000-4 750 Buget local 2020  

8 Tichete sociale pentru gradinita 79823000-9 0,1 Buget local 2020  

10 Servicii mentenanta si suport tehnic aplicatii 
software 

72261000-2 40.480 Buget local 2020  

11 Imprimare ziar lunar tiraj 1000 79810000-5 6000 Buget local 2020  

12 Servicii de asigurari RCA 66516100-1 391 Buget local 2020  

13 Servicii de consultanta pentru achizitiile publice 
directe ale Primariei Orasului Ocna Sibiului 

79418000-7 40.500 Buget local 2020  

14 Bonuri valorice pentru carburanti auto 22458000-5 4.209,48 Buget local 2020  

15 Verificator proiect          71621000-7 5.000 POR 2020  

16 Servicii de audit energetic scoala generala   31.000 Fonduri 
norvegiene 

2020  

17 Servicii de consultanta pentru finantare lucrari 
de eficienta energetica fonduri norvegiene 

79411000-8 31.000 Fonduri 
norvegiene 

2020  

18 Servicii de conssultanta in management pentru 
cerere de finantare fonduri norvegiene 

79411000-8 5.900 Buget local 2020  

19 Amenajare si intretinere spatii verzi 77310000-6 60.000 Buget local 2020  

20 Servicii de salubritate si intretinere Orasul Ocna 
Sibiului 

90600000-3 120.000 Buget local 2020  

21 Servicii dirigentie de santier pentru lucrari de 
constructii pentru proiectul „Centrul de servicii 

Ocna Sibiului” 

71520000-9 13.500 POR 2020  

22 Servicii intocmire documentatii cadastrale 71354300-7 46.800 Buget local 2020  

23 Abonament acces aplicatie Registratura 72320000-4 15.100 Buget local 2020  

24 Servicii de consultanta in domeniul securitatii si 
sanatatii in munca 

79414000-9 2.000 
Buget local 2020  

25 Servicii de publicare anunturi si informatii 79341000-6 2.400 Buget local 2020  

26 Furnizare produse IT si consumabile 30200000-1 20.000 Buget local 2020  

27 
Servicii de spalare si cosmetizare auto 50112300-6 2.500 

Buget local 2020  

28 Produse papetarie si curatenie 30192700-8 30.000 Buget local 2020  

29 Servicii artistice 79952100-3 60.000 Buget local  2020  
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Nr. 
crt. 

Obiectul achiziției directe Cod CPV Valoarea 
estimată 

 

(lei, fără TVA) 

Sursa de 
finanțare 

Data estimată 
pentru inițiere 

Data estimată a 
finalizării 
achiziției 

30 Sevicii de mentenanta centrale termice 50720000-8 5.000 Buget local 2020  

31 Ghidul primariilor din Romania – servicii de 
promovare 

79342200-5 800 
Buget local 2020  

32 Furnizare materiale de constructii si uz 
gospodaresc 

44100000-1 35.000 
Buget local 2020  

33 Bonuri valorice pentru carburanti 22458000-5 6.315,42 Buget local 2020  

34 Certificat digital calificat cu valabilitate 1 an 79132100-9 95 Buget local 2020  

35 Servicii de asigurare de viata 66511000-5 1.100 Buget local 2020  

36 Intocmire raport evaluare risc la securitatea 
fizica 

907111100-5 5.200 
Buget local 2020  

37 Inchiriere echipament de terasament cu operator 45520000-8 52.000 Buget local 2020  

38 Servicii amenajare spatii verzi- amenajare 
peisagistica 

71421000-5 50.000 
Buget local 2020  

39 Lucrari de pietruire drumuri de camp 45233160-8 430.000 Buget local 2020  

40 Servicii de publicitate anunturi si materiale 
informative la ziarul Sibian Star 

79341000-6 2.400 
Buget local 2020  

41 Ridicare topografica cu curbe de nivel 71354300-7 6.000 Buget local 2020  

42 Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor 
in sistemul integrat de cadastru si carte funciara 

71354300-7 134.412 
OCPI 2020  

43 Servicii de mentenanta si service sisteme de 
securitate 

50610000-4 6.000 Buget local 2020  

44 Servicii de management de proiect pentru 
obiectivul de investitii in cadrul PNDL 

79411000-8 30.000 PNDL 2020  

45 Servicii de asigurari RCA+CASCO 66516100-1 2.992 Buget local 2020  

46 Curatare si igienizare rauri 90000000-7 40.050 Buget local 2020  

47 Carburanti auto 22458000-5 5.262,85 Buget locat  2020  

48 Servicii de asigurare facultativa cladiri si bunuri 66515200-5 2.048,16 Buget local 2020  

49 Servicii de capturare caini comunitari 03325000-3 48.000 Buget local 2020  

50 Articol de presa in pagina redactionala 79341000-6 1.100 Buget local 2020  

51     2020  

52 Servicii de mentenanta a sistemului public de 
iluminat 

45310000-3 60.000 Buget local 2020  

53 Vouchere de vacanta/tichete de vacanta 79823000-9 0,01 Buget local 2020  

54 Intocmire raport de evaluare de risc la securitate 90711100-5 2.800 Buget local 2020  
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Nr. 
crt. 

Obiectul achiziției directe Cod CPV Valoarea 
estimată 

 

(lei, fără TVA) 

Sursa de 
finanțare 

Data estimată 
pentru inițiere 

Data estimată a 
finalizării 
achiziției 

fizica 

55 Prestare de servicii de mentenanta si service 
sisteme de securitate 

50610000-4 6.000 Buget local 2020  

56 Pachet bulbi lalele 03451200-8 16.800 Buget local 2020  

57 Tichete sociale pentru gradinita 79823000-9 0,01 Buget locall 2020  

58 Carburanti auto pt autoturisme si deszapezire 22459000-4 10.525,70 Buget local 2020  

59 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii 79419000-4 2.000 Buget local 2020  

60 Sare industriala pentru deszapezire 34927100-2 7.680 Buget local 2020  

61 Servicii de dirigentie de santier pentru drumuri 71520000-9 37.485 Buget local 2020  

63 Identificare masurare si inventariere a imobilelor 
din domeniul public si privat 

71354300-7 60.000 Buget local 2020  

64 Registru de corespondenta  72512510-6 617,70 Buget local 2020  

65 Condica de prezenta 22900000-9 67,25 Buget local 2020  

66 Esarfa tricolor 35821000-5 151,26 Buget local 2020  

67 Lucrari ornamentale 45451100-4 28.800 Buget local 2020  

68 Carburanti auto 22458000-5 6.315,42 Buget local 2020  

69 Lucrari de pregatire a terenului 45112400-9 50.000 Buget local 2020  

70 Reparatii auto 50112100-4 15.000 Buget local 2020  

71 Servicii de dezinsectie, deratizare si dezinfectie 90921000-9 14.600 Buget local 2020  

72 Servicii de sistenta juridica  60.000 Buget local 2020  

73 Furnizare echipament smurd si isu  10.000 Buget local 2020  

74 Lucrari si dotari in cadrul primariei 45453100-8 300.000 Buget local 2020  

75 Medicina muncii 85147000-1 6.500 Buget local 2020  

       

 

Elaborat 

........................................... 
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STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2020 

 

 

 
 1. Notiuni introductive      
                                                                                                                                                          

Potrivit  dispozitiilor  Legii  nr.  98/2016  privind  achizitiile  publice   si  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  publica/  acordului-cadru din Legea  nr.  98/2016  privind   achizitiile  publice,   
ORASUL OCNA SIBIULUI a  procedat   la  intocmirea  prezentei Strategii  prin urmatoarele elemente  estimative: 

a)    necesitatile     identificate  la  nivel  de  autoritate  contractanta  avand  la  baza  referatele  de necesitate  intocmite  
de personalul administrativ, pentru anul 2020,  ca fiind necesar a fi satisfacute ca rezultat  al unui proces de achizitie; 

b) valoarea  estimata  a achizitiei  corespunzatoare fiecarei necesitati; 

c) capacitatea  profesionala existenta  la nivel de autoritate contractanta pentru  derularea  unui proces care sa asigure  
beneficiile  anticipate; 

d) resursele  existente  la nivel de autoritate  contractanta care pot fi alocate  derularii  proceselor de achizitii  publice. 

Prezenta  Strategie  anuala  de  achizitie  publica  la nivelul    ORASULUI OCNA SIBIULUI reprezinta totalitatea 
proceselor  de  achizitie  publica   planificate   a  fi  lansate  de  institutie  in  calitate   de   autoritate contractanta pe 
parcursul  unui an bugetar. 

Strategia  anuala  de  achizitie   publica  se  realizeaza,  potrivit  dispozitiilor  legale,  in  ultimul trimestru  al anului  
anterior  anului  caruia  ii  corespund  procesele  de  achizitie  publica  cuprinse  in aceasta  si se aproba  de catre 
conducatorul autoritatii contractante. 

Avand  in vedere noua  legislatie  a achizitiilor publice  care  a intrat  in vigoare  in cursul  lunii iunie  a  anului   2019,   
prezenta   Strategie   este  valabila   incepand   cu  data  intocmirii  si  pana   la 31.12.2020. 

Strategia anuala de achizitie  publica  la nivelul  ORASULUI OCNA SIBIULUI,   se poate  modifica  sau completa 
ulterior,   modificari /   completari   care  se  aproba   conform   prevederilor   Legii  achizitiilor   publice 98/2016  si H.G.  
395/02.06.2016.  

Introducerea  modificarilor  si  completarilor  in  prezenta  Strategie, este conditionata de identificarea surselor de 
finantare. 

In   cadrul   Strategiei   anuale   de  achizitie   publica   la   nivelul   ORASULUI OCNA SIBIULUI,   se  va  elabora 
Programul anual  al achizitiilor publice,  ca instrument managerial  utilizat  pentru  planificarea  si monitorizarea  
portofoliului   de  procese   de  achizitie   la   nivel  de  autoritate   contractanta,   pentru planificarea resurselor  

necesare  derularii  proceselor si  pentru  verificarea  modului  de indeplinire a obiectivelor din strategia  institutiei. 

 

 

2. Etapele procesului de achizitie publica 
 

2.1. Atribuirea unui contract  de achizitie  publica /  acord-cadru  este rezultatul  unui proces ce se deruleaza  in mai 
multe etape. 

2.2. ORASUL OCNA SIBIULUI in calitate de autoritate  contractanta,  are obligatia  de a se documenta  si  de a 
parcurge pentru fiecare proces de achizitie publica trei etape distincte: 

a) etapa de planificare/ pregatire, inclusiv consultarea  pietei, 

b)etapa de organizare a procedurii  si atribuirea contractului/ acordului-cadru, 

c) etapa   postatribuire  contract/   cord-cadru,  respectiv   executarea   si monitorizarea  implementarii contractului/ 
acordului-cadru. 

Aprobat, 

Reprezentantul legal al autorităţii contractante 

Predescu George Claudiu 

 

Primarul Orasului Ocna Sibiului 

................................... 

(semnătura şi ştampila) 
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2.3. Etapa de planificare/ pregatire a unui proces de achizitie publica 

- Se initiaza prin identificarea necesitatilor si elaborarea  referatelor de necesitate  de catre compartimentele inteme 

- Se incheie cu aprobarea  de catre primarul Orasului Ocna Sibiului, a documentatiei de atribuire, inclusiv a 
documentelor-suport, precum  si  a strategiei  de contractare pentru procedura respectiva. 

- Strategia de contractare  este un document  al fiecarei  achizitii  cu  o valoare  estimata  egala  sau mai mare  decal   
pragurile   valorice  stabilite  la  art. 7  alin. 5   din  Legea   nr.98/2016  privind   achizitiile publice,   initiata  de  ORASUL 
OCNA SIBIULUI  si este  obiect  de  evaluare   a  Agentiei Nationale a  Achizitiilor Publice,  in conditiile stabilite la art. 
23 din 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   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 
achizitiei in legatura cu: 

a) relatia  dintre  obiectul, constrangeri!e  asociate   si  complexitatea  contractului,  pe  de  o  parte,  si resursele 
disponibile  la  nivel  de  autoritate  contractanta  pentru  derularea  activitatilor din  etapele procesului  de achizitie  
publica,  pe de alta parte; 

b) procedura de  atribuire  aleasa,  precum   si  modalitatile  speciale  de  atribuire  a  contractului   de achizitie publica 
asociate,  daca este cazul: 

c) tipul de contract  propus  si modalitatea de implementare a acestuia: 

d) mecanismele  de  plata  in  cadrul  contractului,  alocarea  riscurilor  in  cadrul  acestuia,  rnasuri  de gestionare a 
acestora,  stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa  a obligatiilor contractuale: 

e) justificarile privind determinarea valorii  estimate  a contractului/ acordului-cadru. precum  si  orice alte  elemente 

legate  de  obtinerea  de  beneficii  pentru  autoritatea  contractanta si  sau indeplinirea obiectivelor comunicate   la  
nivelul  sectorului   administratiei  publice  in  care  activeaza   autoritatea contractanta; 

f) justificarile privind  alegerea  procedurii  de atribuire  in  situatiile  prevazute   la  art.69  alin.2-5  din Legea nr.98/2016  
privind  achizitiile  publice  si  dupa caz decizia de a reduce  termenele  in  conditiile legii,  decizia  de a nu utiliza  

impartirea  pe loturi,  criteriile  de calificare  privind  capacitatea  si  dupa caz. criteriile de selectie,  criteriul  de atribuire 

si  factorii de evaluare  utilizati; 

g) obiectivul din  strategia locala/ regionala nationala  de dezvoltare   la a carui  realizare contribuie contractul/ acordul-  
cadru respectiv, daca este cazul: 

h) orice alte elemente  relevante pentru indeplinirea necesitatilor autoritatii  contractante. 

- Etapa    de   organizare    a   procedurii   si   atribuire   a   contractului/acordului-cadru   incepe    prin transmiterea 
documentatiei  de  atribuire in  SEAP  si se  finalizeaza odata  cu  intrarea in  vigoare  a contractului de achizitie  
publica/ acordului-cadru. 

- Avand  in  vedere  dispozitiile  legate  in  materia  achizitiilor  publice,   ORASUL OCNA SIBIULUI  va  realiza  un 
proces  de achizitie publica  prin utilizarea  uneia dintre urrnatoarele  abordari,  respectiv cu resursele profesionale  
proprii,  resurse  necesare  celor  trei  etape  mai  sus  identificate  existente   la  nivel  de autoritate contractanta. 
Atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea documentelor, prin exceptie de la regula de mai sus, ORASUL 
OCNA SIBIULUI va recurge  la ajutorul  unui specialist in domeniu, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor publice 

- in   aplicarea    prevederilor    art.2   alin.(3)   din   HG   395/2016,    autoritatea    contractanta,    prin compartimentul   
intern  specializat   in   domeniul   achizitiilor   publice si al expertului extern cooptat,   are  urmatoarele   atributii 
principale: 

a)   intreprinde   demersurile   necesare   pentru   inregistrarea/   reinnoirea/recuperarea   inregistrarii 

autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul; 

b) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza,  pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii 
contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice; 

c) elaboreaza  sau, dupa caz, coordoneaza activitatea  de elaborare a documentatiei  de atribuire  si  a 

documentelor-suport,  in cazul organizarii  unui concurs de solutii, a documentatiei  de concurs, pe baza necesitatilor 
transmise de compartimentele de specialitate; 

d) indeplinesre obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Lege; 

e) aplica si finalizeaza procedurile deatribuire; 

f) realizeaza achizitiile directe; 

g) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice. 

- in conformitate cu prevederile  art.2 alin.(4) si (5) din HG 395/ 2016, celelalte compartimente  ale autoritatii 
contractante  au obligatia de a sprijini  activitatea compartimentului  intern specializat in domeniul achizitiilor, in functie 
de specificul si complexitatea obiectului achizitiei. 

- in  sensul  celor  mai  sus mentionate,  sprijinirea  activitatii  compartimentului  intern  specializat  in domeniul 
achizitiilor publice se realizeaza,  fara a se limita la acestea, dupa cum urmeaza: 

a) transmiterea  referatelor de  necesitate  care  cuprind  necesitatile  de produse,  servicii  si  lucrari, valoarea estimata 

a acestora, precum si infonnatiile de care dispun, potrivit competentelor, necesare pentru elaborarea strategiei de 
contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

b) transmiterea, daca este cazul, a specificatiilor  tehnice asa cum sunt acestea prevazute la art. I 55 din Legea 
98/2016; 
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c) in  functie  de natura  si complexitatea  necesitatilor  identificate  in referatele  prevazute  la  lit.  a), 

transmiterea de informatii  cu privire la  pretul unitar/total  actualizat al respectivelor  necesitati,  in urma unei cercetari a 
pietei sau pe baza istorica; 

d) informarea cu privire  la fondurile alocate pentru fiecare destinatie, precum si  pozitia bugetara a 

acestora; 

e) informarea justificata  cu privire  la  eventualele  modificari  intervenite  in executia  contractelor/ acordurilor-cadru, 

care cuprinde cauza, motivele si oportunitatea modificarilor propuse; 

f) transmiterea documentului constatator privind modul de indeplinire a clauzelor contractuale. 

 

 

3. Programul anual al achizitiilor publice 
 

3.1. Programul anual al achizitiilor publice pe anul  2020  se elaboreaza pe baza referatelor de necesitate  transmise de 
compartimentele  interne ale institutiei si  cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/ acordurilor-cadru pe care  
ORASUL OCNA SIBIULUI intentioneaza sa le atribuie in decursul anului 2020. 

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

a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari,  

b) gradul de prioritate a necesitatilor, 

c)  sursele de finantare proprii din bugetul institutiei aferent anului 2020. 

 Dupa  aprobarea/ rectificarea  bugetului  propriu, precum  si ori de cate ori intervin modificari, ORASUL OCNA 
SIBIULUI  va actualiza   Programul anual al achizitiilor  publice pentru anul 2020. 

3.3. Programul anual al achizitiilor publice  pentru  anul 2020,  este prevazut  ca anexa  la  prezenta  Strategie si 
cuprinde cel putin informatii  referitoare la: 

a) obiectul  contractului de achizitie  publica/ acordului-cadru; 

b) codul  vocabularului  comun  al achizitiilor publice (CPV); 

c) valoarea   estirnata  a  contractului/  acordului-cadru  ce  urmeaza  a  fi   atribuit  ca  rezultat  al derularii  unui proces 
de achizitie,  exprimata in lei,  fara TVA; 

d) sursa de finantare: 

e) procedura  stabilita  pentru derularea  procesului  de achizitie; 

f) data estimata  pentru initierea procedurii: 

g) data estimata  pentru atribuirea contractului; 

h) modalitatea  de derulare  a procedurii de atribuire, respect iv on line sau off line. 

3.4.  Dupa  definitivarea  Programului   anual  al  achizitiilor   publice  si  aprobarea   lui  de  catre primarul ORASUL 
OCNA SIBIULUI, acesta se va publica  pe pagina de internet a institutiei si in SEAP 

De  asemenea   se  va  proceda  semestrial  la  publicarea  in  SEAP  a  extraselor   din  Programul anual al achizitiilor 
publice  pentru anul 2020, precum si a oricaror  modificari asupra acestuia,  extrase  care  se refera la contractele/ 

acordurile-cadru de produse  si/ sau servicii  a carer valoare  estirnata  este  mai  mare  sau  egala  cu  pragurile  
prevazute   la  an. 7 alin.   I     din  Legea  nr. 98/2016  privind  achizitiile  publice,  contractele/ acordurile-cadru  de 
lucrari  a caror  valoare estimata este  mai  mare  sau  egala   cu  pragurile  prevazute   la  art.7  alin.5   din  Legea  
nr.98/2016  privind achizitiile publice.  

Publicarea  se va realiza in termen de 5  zile lucratoare de la data modificarilor. 

 

 

 

Elaborat 

........................................... 

Compartiment specializat în domeniul achizițiilor sectoriale/Persona desemnată 
 

 


