COMUNA CERTESTI
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Nr. 6029 din 13.12.2016

Avizat,
Inspector,
Popa Daniela Constanta

Se aproba,
Primar,
Cotoranu Daniel

Avizat,
Secretar,
Lungu Mirela

Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017
a Comunei Certesti
1. Notiuni introductive
In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (3) din HG 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice “Strategia anuală
de achiziţie publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund
procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii
contractante”.
Potrivit dispozitiilor art. 11, alin. (2) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Certesti, prin
Compartimentul de Achizitii Publice a elaborat strategia anuala de achizitie publica care
cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de Comuna Certesti pe
parcursul anului bugetar 2017.
Strategia anuala de achizitie publica la nivelul Comunei Certesti se poate modifica sau
completa ulterior, modificari/completari care se aproba conform prevederilor de mai sus.
Introducerea modificarilor si completarilor in prezenta Strategie este conditionata de
identificarea surselor de finantare.
Compartimentul de Achizitii Publice a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin
utilizarea informatiilor si a cel putin urmatoarelor elemente estimative:
a) nevoile identificate la nivelul Comunei Certesti ca fiind necesare a fi satisfacute ca rezultat a
unui proces de achizitie, asa cum rezulta acestea din solicitarile transmise de toate
compartimentele de specialitate din cadrul Comunei Certesti, prezentate in Anexele 1-3.
b) valoarea estimata a achizitiilor corespunzatoare fiecarei nevoi;
c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui
proces care sa asigure beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivel de Comuna Certesti si dupa caz, necesarul de resurse suplimentare
externe care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice.
In cadrul Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul Comunei Certesti se include
Programul anual al achizitiilor publice si Anexa privind achizitiile directe, ca instrument
managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitii si
pentru planificare resurselor necesare derularii proceselor.

2. Etapele procesului de achizitie publica care vor fi parcurse in anul 2017
2.1 Atribuirea unui contract de achizitie publica/acord cadru este rezultatul unui proces ce se
deruleaza in mai multe etape.
2.2 Comuna Certesti, in calitate de autoritate contractanta, prin compartimentele specializate,
trebuie sa se documenteze si sa parcurga 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 post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea implementarii
contractului/acord-cadru.
a) Etapa de planificare/pregatire a procesului de achizitie publica
- Se initiaza prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate si se incheie cu
aprobarea de catre primar a referatelor/documentatiei de atribuire, inclusiv a documentelor
suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura respectiva;
- Strategia de contractate este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau
mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice si este obiect de evaluare 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 cadrul din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de
planificare/pregatire a achizitiilor in legatura cu:
a) relatia dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de o parte si
resursele disponibile 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, masuri de
gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a
obligatiilor contractuale;
e) justificarile pentru determinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru, precum si orice
alte elemente legate de obtinerea de beneficii si/sau indeplinirea obiectivelor Comunei Certesti;
f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 alin. 2-5
din Legea 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 de dezvoltare a Comunei Certesti la a carui realizare contribuire
contractul/ acordul – cadru respectiv daca este cazul;
h) orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor Comunei Certesti.
b) Etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului/acordului cadru incepe prin
transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a
contractului de achizitie/acord cadru.

- Avand in vedere dispozitiile legale in materia achizitiilor publice, Comuna Certesti va
realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordari:
- cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate;
- cu ajutorul unui furnizor de servicii de achizitie, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor
publice, atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea caietelor de
sarcini/specificatiilor tehnice.
c) Etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea
implementarii contractului/acord-cadru.
Executarea si monitorizarea implementarii contractului/acordului-cadru vor fi efectuate
de catre compartimentele specializate din cadrul Comunei Certesti ale caror necesitati sunt
acoperite prin achizitiile directe/procedurile de achizitie publica initiate de catre acestea.
3. Programul anual al achizitiilor publice
3.1 Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 la nivelul Comunei Certesti s-a
elaborat pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele de specialitate si
cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acord-cadru pe care Comuna Certesti
intentioneaza sa le atribuie prin proceduri in decursul anului 2017. Programul anual al achizitiilor
publice pe anul 2017 la nivelul Comunei Certesti este cuprins in Anexele 4-6 la prezenta
strategie.
3.2 La elaborarea Programului anual al achizitiilor publice s-a tinut cont de:
a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari, prezentate in Anexele 1-3;
b) gradul de prioritate a necesitatilor, conform propunerilor compartimentelor
specializate;
c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate;
Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin modificari in bugetul
Comunei Certesti, Programul annual al achizitiilor publice pentru anul 2017 se va actualiza, in
functie de fondurile aprobate.
3.3 Programul annual al achizitiilor publice pentru anul 2017 al Comunei Certesti este prevazut
in Anexa la prezenta Strategie si cuprinde cel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului - 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 în lei, fără TVA;
d) sursa de finanţare;
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;
f) data estimată pentru iniţierea procedurii;
g)data estimată pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
3.4 Dupa aprobarea Bugetului pe anul 2017 si definitivarea Programului anual de achizitii
publice pentru anul 2017 al Comunei Certesti si in termen de 5 zile lucratoare de la data
aprobarii, prin grija Compartimentului de Achizitii Publice se va publica Programul anual al
achizitiilor publice in SEAP si pe pagina de internet a institutiei www.primariacertesti.ro.

De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea in SEAP a extraselor din Programul
anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 al Comunei Certesti, precum si a oricaror
modificari asupra acestuia, extrase care se refera la contractele/acordurile-cadru de produse
si/sau servicii a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art.7,
alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, contractele/acordurile-cadru de lucrari a
caror valoare este mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art.7, alin. 5 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice. Publicarea se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data
modificarilor.
Avand in vedere dispozitiile art.4 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, conform caruia “Prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot 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 pentru prevenirea/ diminuarea riscurilor în achiziţii
publice.” Compartimentul de Achizitii Publice va proceda la revizuirea Programului anual al
achizitiilor publice pentru anul 2017 al Comunei Certesti, 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. Exceptii
4.1 Prin exceptie de la art.12, alin. (1) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care Comuna
Certesti va implementa in cursul anului 2017 proiecte finantate din fonduri nerambursabile si/sau
proiecte de cercetare-dezvoltare, va elabora distinct, pe fiecare proiect in parte un program al
achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare
cuprinse in legislatia achizitiilor publice si a procedurilor prevazute in prezenta Strategie.
4.2 Comuna Certesti va derula toate procedurile de achizitie numai prin sistemul electronic al
achizitiilor publice SEAP (www.e-licitatie.ro). Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea
realiza numai in conditiile legii si numai pentru situatiile expres reglementate prin lege.
5. Prevederi finale si tranzitorii
5.1 Comuna Certesti prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor va tine
evidenta achizitiilor directe de produse, servicii si lucrari, precum si a tuturor achizitiilor de
produse, servicii si lucrari, ca parte a Strategiei anuale de achizitii publice.
5.2 Prezenta Strategie anuala de achizitii pe anul 2017 se va publica pe pagina de internet
www.primariacertesti.ro.
Intocmit,
Inspector,
Corneliu-Catalin Sandulache

ROMANIA
JUDETUL GALATI
PRIMARIA COMUNEI CERTESTI
VICEPRIMAR
NR.6028 DIN 13.12.2016

SE APROBA,
PRIMAR,
COTORANU DANIEL

REFERAT DE NECESITATE
Avand in vedere importanta pe care administratia publica locala a comunei Certesti o
acorda dezvoltarii infrastructurii, precum si solicitarile cetatenilor, ne propunem ca in anul
2017 sa implementam, atat prin fonduri alocate de la bugetul local, cat si din fonduri
nerambursabile, urmatoarele proiecte:
1. Modernizare drumuri comunale -4 km, sat Certesti, comuna Certesti, judetul Galati, in
valoare estimata de 3.513.398.28 lei fara TVA, prin fonduri nerambursabile. Data estimata
pentru initierea procedurii este luna august 2017.
2. Sala sport, sat Certesti, comuna Certesti, judetul Galati, in valoare estimata de
3.540.864,82 lei fara TVA, prin fonduri nerambursabile. Data estimata pentru initierea
procedurii este luna mai 2017.
3. Asfaltare drumuri satesti – 1 km, in valoare estimata de 878.349,57 lei fara TVA, prin
fonduri de la bugetul local. Data estimata pentru inceperea procedurii este luna martie 2017.
Fiecare investitie de mai sus va fi cuprinsa separat in Programul anual al achizitiilor
publice – 2017, prin grija Compartimentului de Achizitii Publice.

DATA,
13.12.2016
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INTOCMIT,
VICEPRIMAR,
DUDA EMIL

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA CERTESTI
SECRETAR
NR.6027/13.12.2016

Se aproba,
PRIMAR
Ing. Cotoranu Daniel

REFERAT DE NECESITATE
Pentru achizitionarea de servicii si lucrari in anul 2017
Subsemnata Lungu Mirela – secretara comunei Certesti , pentru desfasurarea activitatii
institutiei in anul 2017,propun achizitionarea unor servicii si lucrari , dupa cum urmeaza:
1. Servicii de separare, ordonare, clasificare, incadrare in nomenclator, inventariere, selectionare
documente de arhiva – propunerea este facuta in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea
Arhivelor Nationale-nr.16/1996, republicata, - Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi
să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz
intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii.
2. Servicii masuratori topografice pentru planuri parcelare – lucrarea este necesara pentru
identificarea amplasamentului si punerea in posesie a unor suprafete de teren de catre comisia
fond funciar, propunerea întruneşte conditii de legalitate si oportunitate in conformitate cu
prevederile H.C.J. nr. 15774/07.04.2014 privind aprobarea Regulamentului de functionare al
Comisiei Judetene Galati pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor,
modificata si completata cu Hotararea Comisiei Judetene nr. 39/30.05.2016;
3. Servicii executare insemnelor distinctive şi a siglei de monument istoric - Conform art. 47 alin d)
din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - Primarul are următoarele
atribuţii specifice:
d) asigură prin aportul propriu de specialitate şi în colaborare cu direcţia pentru cultură, culte şi
patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, aplicarea însemnelor
distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi controlează întreţinerea lor de către proprietar.
La nivelul comunei Certesti exista monumentul istoric biserica de lemn “Adormirea Maicii
Domnului , inscris in lista monumentelor istorice aflat in admnistrarea autoritatilor locale.
4. Servicii cadastru lotizari locuri de casa Pantaze – la nivelul satului Certesti au fost depuse cereri
pentru concesionarea terenului afferent caselor de locuit care au fost atribuite gratuit tinerilor
pentru construirea de locuinte;
5. Servicii cadastru intabulare teren bloc – la primaria Certesti au fost depuse cereri pentru
achizitionarea terenului- cota partea apartamentelor.Deasemeni s-a solicitat de catre posesorii
unui numar de 3 apartamente finalizarea procedurii de vanzare- cumparare a acestora ,locuinte
care se afla in posesia lor , conform proceselor verbale de castigare la licitatie si a proceselor
verbale de punere in posesie, procedura ce poate fi indeplinita numai in baza intabularii
terenului.
Valoarea estimata a achizitiilor,sursa de finantare,data estimata pentru initiere si finalizare sunt
prevazute in anexa la prezentul referat.

Secretar,
Lungu Mirela

ANEXA
Propuneri achizitii publice in anul 2017

Nr.
Crt.

Obiectul
achizitiei directe

1

Achizitionarea
serviciului de separare,
ordonare, clasificare,
incadrare
in
nomenclator,
inventariere,
selectionare
documente de arhiva
Servicii
masuratori
topografice
pentru
planuri parcelare
Servicii
executare
placate
insemne
monument istoric
Servicii
cadastru
lotizari locuri de casa
Pantaze
Servicii
cadastru
intabulare teren bloc

2

3

4

5

Cod
CPV

Valoarea
estimata,lei
fara TVA
20.000

Sursa
de Data
finantare
estimare
pentru
initiere
Buget local 01.03.2017

Data
estimare
pentru
finalizare
30.05.2017

10.000

Buget local

01.03.2017

31.03.2017

5.000

Buget local

01.04.2017

30.04.2017

10.000

Buget local

01.03.2017

30.04.2017

10.000

Buget local

01.02.2017

31.03.2017

Secretar,
Lungu Mirela

ROMANIA
JUDETUL GALATI
PRIMARIA COMUNEI CERTESTI
COMPARTIMENT CONTABILITATE,
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
NR.6026 DIN 13.12.2016

SE APROBA,
PRIMAR,
COTORANU DANIEL

REFERAT DE NECESITATE
In vederea bunei desfasurarii a activitatii compartimentelor din cadrul institutiei
noastre, am identificat urmatoarele necesitati pentru anul 2017:
A. RECHIZITE – cod CPV 30190000-7 Diverse
masini, echipamente si accesorii de birou

DENUMIRE
AGRAFE METALICE, 50 mm, 100 buc/cutie
AGRAFE METALICE, 28 mm, 100 buc/cutie
AGRAFE METALICE, 78 mm, 100 buc/cutie
ASCUTITOARE METALICA SIMPLA, 6mm
BIBLIORAFT A4, PP/paper, 7.5 mm grosime,
mecanism metalic, cu sina metalica si buzunar
pentru eticheta
CAIET A5
CAIET A4
CALCULATOR DE BIROU, mare, 12 cifre,
portrait, logica standard
CALENDAR 2017, format A3
CAPSE 24/6, 1000 buc/cutie
CAPSE CUPRU NR.10, 1000 buc/cutie
CREION HB cu radiera, 6 mm
DOSAR SIMPLU, A4, 1/1, cu sina
DOSAR INCOPCIAT A4, format 1/1
DOSAR plastic, A4, cu sina metalica si
perforate, diverse culori
TEXT MARKER, 5 mm, diverse culori
FOLII protectie, A4, PP, deschidere sus,
transparente, 100 buc/set, 30 microni
HARTIE XEROX, A4, 80 g/m2, top 500 coli
LIPICI solid 35 g
MARKER, varf rotund, 6 mm
ORDIN DEPLASARE, tipizat, top
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PRET
CANTITATE UNITAR
10
15
5
5

2,50
1,25
5,00
2,50

VALOARE
ESTIMATA
25,00
18,75
25,00
12,50

25
10
10

7,50
10,00
7,50

187,50
100,00
75,00

1
10
10
5
25
250
150

60,00
3,75
1,50
2,50
1,25
0,50
0,75

60,00
37,50
15,00
12,50
31,25
125,00
112,50

300
10

0,75
2,50

225,00
25,00

500
185
4
10
5

0,20
16,75
7,50
4,50
2,50

100,00
3098,75
30,00
45,00
12,50

PASTA CORECTOARE pe baza de solvent, 20 ml
PLIC A4
PIX retractabil, 1,0 mm, culoare scriere
albastra
PLIC A5

PIX cu gel, 0.5 mm, negru si albastru,
prevazut cu capac si clip de prindere, nivel
vizibil al cernelei, corp transparent
PLIC BURDUF
POSTIT, 100 buc, 76x76 mm
RADIERA MARE
REGISTRU A4, 200 file
REGISTRU CASA AUTOCOPIATIV, 100 file
REGISTRU INTRARE IESIRE
REPERTOAR A4, 96 FILE
REZERVE ROLLER 0.5 mm
ROLA FAX, hartie termica, 55g/m2, 20 metri
lungime

ROLLER, varf fin 0.5 mm, albastru, corp si
capac plastic, care functioneaza cu cerneala
speciala ce poate fi stearsa cu capatul
celalalt al roller-ului si se poate sterge si
rescrie in mod repetat
Banda adeziva, transparenta, 25 mm x 33 m
Banda adeziva, transparenta, 50 mm x 33 m
Banda dublu adeziva, cu doua fete,
transparenta
SFOARA canepa, 200 gr
STAMPILE P55
TUS stampile

Cutie arhivare 100 mm, carton ondulat alb,
dimensiuni: 340 x 97 x 240 mm
TOTAL
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15
50

9,30
0,20

139,50
10,00

120
70

2,50
0,50

300,00
35,00

10
60
4
10
4
10
7
4
4

5,50
1,00
1,25
2,00
16,00
10,00
22,50
12,50
2,10

55,00
60,00
5,00
20,00
64,00
100,00
157,50
50,00
8,40

15

6,00

90,00

2
10
3

17,50
1,75
5,00

35,00
17,50
15,00

3
6
3
10

2,50
4,50
100,00
8,50

7,50
27,00
300,00
85,00

50

3.50

175,00
6130,15

B. CARTUSE – COD CPV 30125100-2 Cartuse de
toner
DENUMIRE
CARTUSE HP LASERJET P1566
CARTUSE HP LASERJET P1102
CARTUSE HP LASERJET M1132 MFP
CARTUSE LEXMARK E 350 d
CARTUSE CANON I-SENSYS LBP 6020B
CARTUSE HP F4180 NEGRU
CARTUSE HP F4180 COLOR
TOTAL

PRET
CANTITATE UNITAR
4
6
4
1
2
4
2

VALOARE
ESTIMATA
200
200
300
300
200
90
90

800
1200
1200
300
400
360
180
4440

C. REINCARCARE CARTUSE – cod CPV
30125100-2
DENUMIRE
IMPOZITE SI TAXE
ASISTENTA SOCIALA
CONTABILITATE
SVSU
SECRETARIAT
REGISTRUL AGRICOL

PRET
CANTITATE UNITAR
24
24
12
8
8
4

50
50
50
50
50
50

VALOARE
ESTIMATA
1200
1200
600
400
400
200
4000

Valoarea estimata cumulata a produselor si serviciilor de la punctele de mai sus este
de 15.734,45 lei fara TVA.
Cheltuiala va fi suportata de la capitolul 51.02 si capitolul 61.02.

DATA,
13.12.2016
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INTOCMIT,
INSPECTOR,
POPA DANIELA-CONSTANTA

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA CERTESTI

APROB,
PRIMAR,
COTORANU DANIEL

AVIZ,
COMPARTIMENT CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
2017
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A. Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie
B. Data (luna) estimata pentru initierea procedurii
C. Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru

Nr.
crt.

Tipul si obiectul
contractului de achizitie
publica/acordului cadru

COD
CPV

Valoarea estimata a
contractului/acordului
cadru

Sursa de
finantare

A

B

C

lei, fara TVA
1

Asfaltare drumuri satesti1km

45233123-7

878.349,57 lei

buget local

procedura
simplificata

martie
2017

aprilie
2017

Modalitatea
de derulare a
procedurii de
atribuire
online/offline
online

Nota: Estimarea valorii s-a facut luand in calcul standardele de cost din HG 363/2010, iar cursul de referinta leu/euro este cel din data de 13.12.2016, 1euro=4,5075 lei.

Elaborat,
Compartiment achizitii publice,
Inspector,
Sandulache Corneliu-Catalin

Persoana
responsabila
cu aplicarea
procedurii de
atribuire
Sandulache
Catalin

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA CERTESTI

APROB,
PRIMAR,
COTORANU DANIEL

AVIZ,
COMPARTIMENT CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
2017
- proiect finantat din fonduri nerambursabile Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A. Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie
B. Data (luna) estimata pentru initierea procedurii
C. Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru

Nr.
crt.

Tipul si obiectul
contractului de achizitie
publica/acordului cadru

COD
CPV

Valoarea estimata a
contractului/acordului
cadru

Sursa de
finantare

A

B

C

lei, fara TVA
1

Modernizare drumuri
comunale – 4 km, sat
Certesti, comuna
Certesti, judetul Galati

45233123-7

3.513.398,28

fonduri
nerambursabile

procedura
simplificata

august
2017

septembrie
2017

Modalitatea
de derulare a
procedurii de
atribuire
online/offline
online

Nota: Estimarea valorii s-a facut luand in calcul standardele de cost din HG 363/2010, iar cursul de referinta leu/euro este cel din data de 13.12.2016, 1euro=4,5075 lei.

Elaborat,
Compartiment achizitii publice,
Inspector,
Sandulache Corneliu-Catalin

Persoana
responsabila
cu aplicarea
procedurii de
atribuire
Sandulache
Catalin

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA CERTESTI

APROB,
PRIMAR,
COTORANU DANIEL

AVIZ,
COMPARTIMENT CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
2017
- proiect finantat din fonduri nerambursabile Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A. Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie
B. Data (luna) estimata pentru initierea procedurii
C. Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru

Nr.
crt.

Tipul si obiectul
contractului de achizitie
publica/acordului cadru

COD
CPV

Valoarea estimata a
contractului/acordului
cadru

Sursa de
finantare

A

B

C

lei, fara TVA
1

Sala sport, sat Certesti,
comuna Certesti, judetul
Galati

45212220-4

3.540.864,82

fonduri
nerambursabile

procedura
simplificata

mai
2017

iulie
2017

Modalitatea
de derulare a
procedurii de
atribuire
online/offline
online

Nota: Estimarea valorii s-a facut luand in calcul standardele de cost din HG 363/2010, iar cursul de referinta leu/euro este cel din data de 13.12.2016, 1euro=4,5075 lei.

Elaborat,
Compartiment achizitii publice,
Inspector,
Sandulache Corneliu-Catalin

Persoana
responsabila
cu aplicarea
procedurii de
atribuire
Sandulache
Catalin

