
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

PRIMARIA NUCI 

PRIMAR 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind 
Aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 

 
Primarul comunei Nuci, in temeiul art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

 

 Având in vedere: 

Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică cu modificările și completările ulterioare 

HG 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din 

legea 98/2016. 

Bugetul Local al Comunei Nuci aprobat , 

În baza referatului de aprobare al primarului și a raportului de specialitate , 

            În temeiul art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, 

  

 

 

 

Propun prezentul 



PROIECT DE HOTARÂRE 

  

 

Art. 1. Se aprobă programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020 conform anexei ce face parte din prezenta hotarare. 

 

Art. 2. Se aprobă publicarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020 pe site-ul web al instituției, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

 

Art. 3. Se aprobă publicarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Ilfov în vederea controlului de 

legalitate, primarului Comunei Nuci, județul Ilfov și va afișa la loc vizibil. 

 

 

 

 

Initiator,            Avizat, 

 Primar,      Secretar General  , 

GEORGEL VASILE     Comuna Nuci  

        Angela Sivu    
     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare  

La proiectul de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020 

 

 

 

În virtutea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi având în vedere necesitatea asigurării unui calendar al procedurilor de 

achiziţii publice ce vor fi iniţiate în cursul anului 2020, precum și obligativitatea corelării Programului Anual al Achizițiilor Publice cu 

bugetul si lista de investiții aprobate de catre Consiliul Local, am dispus actualizarea programului anual al achiziţiilor publice, în care 

au fost incluse achiziţiile preconizate a se efectua de către personalul cu atribuţii în acest domeniu.  



Programul a fost conceput ţinându-se cont de strategia de dezvoltare a comunei Nuci, de proiectele tehnice elaborate, 

respectarea programelor de implementare a proiectelor cu finanţare externă, precum şi de necesităţile obiective de bunuri şi servicii ale 

instituţiilor publice din localitate.  

Programul achiziţiilor poate fi modificat şi completat în cursul anului, în funcţie de realizările bugetului local, aprobarea 

bugetului propriu, eventuale alte venituri atrase la buget, necesitatea executării unor lucrări de urgenţă etc. 

În acest context, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl inaintez Consiliului local spre aprobare în forma prezentată.  

 

 

Primar 

Vasile Georgel 

 

 

 

 

 

 

Raport specialitate 

La proiectul de hotarare  

privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020 

 

 



Programul anual al achiziţiilor publice pentru 2020 a fost realizat în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind 

achizițiile publice și potrivit HOTĂRÂRII Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

dar și în corelare cu ORDINUL nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor 

publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale. 

Astfel, compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achiziţie publică, a actualizat programul anual al 

achiziţiilor publice. 

Conform legii, autorităţile contractante au obligaţia de a include în programul anual al achizitiilor publice totalitatea 

contractelor/acordurilor-cadru pe care intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului.  

De asemenea, autorităţile contractante au obligaţia, atunci când stabilesc Strategia și programul anual de achiziții publice, de a 

tine cont de:  

a) Necesităţile identificate la nivel de autoritate contractantă având la bază referatele de necesitate întocmite de şefii de 

compartimente/birouri/servicii din cadrul Primăriei Nuci pentru anul 2020, ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces 

de achiziţie; 

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi; 

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile 

anticipate; 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice. 

Programul anual al achizițiilor publice actualizat la nivelul Primăriei Nuci reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie 

publică planificate a fi lansate de institutie în calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar. 

 



După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al achizitiilor 

publice în funcţie de fondurile aprobate, acesta fiind și motivul pentru care s-a procedat la actualizarea acestuia.  

In conformitate cu prevederile legale specifice, Primaria Comunei Nuci, judetul Ilfov prin aparatul de specialitate propune spre 

aprobarea membrilor Consiliului Local actualizarea Progamul anual al achizitiilor aferent anului 2020 care a fost intocmit in 

concordanta cu nevoile si cu specificitatea institutiei și cu bugetul și lista de investiții aprobate. 

 

Comp. Achizitii Publice 

Consilier  

Nistor Pompilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autoritatea contractantă            APROB 

   Comuna Nuci, Județul ILFOV                     Conducătorul 

                                                                                                      Autorităţii contractante 

 

   PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚILOR PUBLICE PE ANUL 2020 

    

Parte integranta a strategiei anuale a achizitiilor pentru anul 2020 

 

                 

Nr. 

Ctr. 

Tipul şi 

obiectul 

contractului 

de achiziţie 

publică/ 

acordului - 

cadru 

Cod CPV Sursa 

Finantare 

Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziţie 

publică/ 

acordului - 

cadru 

fără TVA 

( Lei) 

Procedura 

stabilită/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului 

de achiziţie 

Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziţie 

publică/ 

acordului - 

cadru 

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Online/offline 

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii 

de atribuire 

 

 

 

 



 

1 Executie lucrari obiectiv 

Sala de sport 

45212221-1 Buget 

local/Buget 

CJI 

918.272 Procedură 

simplificată 

Procedura 

in 

derulare 

Procedura 

in derulare 

Online Nistor 

Pompilia 

2 Lucrari de drumuri 

Modernizare DC 8 in 

comuna Nuci, judetul 

Ilfov 

 

45233120-6 Buget 

local/Buget 

CJI 

2.373.309 Procedură 

simplificată 

 

Procedura 

in 

derulare  

Procedura 

in derulare  

Online Nistor 

Pompilia 

 

 

 

 

 

ACHIZITII DIRECTE  

 



Nr. Crt. Obiectul achiziţiei directe Cod CPV Valoarea 

estimată 

Lei/TVA 

Sursa de 

finanţare 

Data 

estimată 

pentru 

iniţiere 

Data estimată 

pentru 

finalizare 

1 Aprovizionare combustibil solid (lemn de 

foc) 

03413000-8 135.000 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

2 Dezinsectie, Dezinfectie ,Protectia plantelor 90921000-9 66.750 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

 

3 Lucrari obiectiv 

reparatii generale si de renovare sediu 

primarie Comuna Nuci, judetul Ilfov și 

pentru clădirile aflate în administrarea 

Primăriei 

45453000-7 450.000 Buget local 01.04.2020 31.12.2020 

 

 

4 Achizitie 

Pachete software de analiza financiara si 

contabilitate-forexe (primarie +scoala) 

72611000-6 

 

24.000 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

 

5 Furnizare si montare mobilier obiectiv Sediu 

primarie Nuci, judetul Ilfov și unitățile din 

subordine 

39100000-3 40.000 Buget local 01.04.2020 31.12.2020 

6 Semnatura electronica 79132100-9 5000 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

7 Asistenta tehnica in domeniul achizitiilor 79418000-7 90.000 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 



publice 

8 Intocmire documente, servicii P.S.I ,S.S.M si 

evaluarea riscurilor 

71317000-3 24.000 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

9 Inchiriere imprimante mulifuncționale 

pentru Primăria Nuci, județul Ilfov și 

unitățile aflate în subordinea sa 

30120000-6 12.650 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

10 Servicii de mentenanta sisteme informatice 

pentru activitati ale administratiei 

publica(TAXE SI IMPOZITE  SI REG 

AGRICOL) 

72261000-2  36.000 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

 

11 Servicii de asistenta si de consultanta 

informatica pentru mentenanta tehnică, 

întreținere echipamente hardware și 

actualizare software + site 

72600000-6 135.000 Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

12 Adăposturi pentru stațiile de autobuz, 

comuna Nuci, județul Ilfov 

44212321-5  100.000 Buget local 01.04.2020 31.12.2020 

 

13 Achizitie 

Pachete software de analiza financiara si 

contabilitate-contabilitate  

72000000-5 

83.000 

Buget local  10.01.2020 31.12.2020 

14 Servicii de mentenanta camere video 

comuna  

50343000-1 

30.000 

Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

15    Piese pentru lampi si accesorii de iluminat 31681000-3 

135.000 

Buget local 10.01.2020 31.12.2020 

 

16 Licenta expert bugetar scoala+primarie 72212443-6 
9000 

Buget local  01.04.2020 31.12.2020 



 

17 Modulul upload date in registrul agricol 

national (procesare si corelare date) 

72320000-4 

31.000 

Buget local 01.04.2020 31.12.2020 

18 Licenta informatica SQL(reinstalare si 

configurare) 

48611000-4 

17.000 

Buget local 01.04.2020 31.12.2020 

19 Servicii de tiparire si livrare vouchere de 

vacanta  

73823000-9 

27550 

Buget local 01.04.2020 31.12.2020 

20 Servicii de consultanta in vederea 

implementarii strategiei nationale 

anticoruptie  

79411000-8 

70.000 

Buget local 01.04.2020 31.12.2020 

21 Servicii de intretinere a iluminatului public 

Nuci, Ilfov  

50232100-1 

133.000 

Buget loca 01.01.2020 31.12.2020 

22 Lucrari de intretinere pasuni Nuci, Ilfov  77314000-4 

32.000 

Buget local 01.04.2020 31.12.2020 

 

23  

Lucrari obiectiv 

Reparatii /intretinere drumuri 

Pietruite DC 10A 

 

45233142-6 

  45233141-9 

450.000 Buget local 15.03.2020 31.12.2020 

 

24 Furnizare obiectiv 35125300-2 20.000 Buget local  01.04.2020 31.12.2020 



Sistem supraveghere 

Video scoala  

in localitatea Nuci, judetul Ilfov 

 

Întocmit, 

Compartimentul Achizitii Publice, 

Nistor Pompilia 

 

            Vizat, 

Compartiment financiar Contabil, 

        Chis Angela                                                                            

             

 

 

                                                                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 


