
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI  

JUDETUL TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice pe anul 2022 și Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2022 al 

comunei Blejesti , județul Teleorman 

Consiliul Local al Comunei Blejesti , judeţul Teleorman;  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  al Primarului comunei Blejesti ; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil  impozite și taxe- al consilierului de achizitii publice ; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din Consiliul Local Blejesti ; 

- cap. I, sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art. 11 alin. (2), (3) si (6), art. 12 si art. 13 din Hotararea 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul prevederilor, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Adoptă următoarea, 

H O T Ă R Â R E  : 

 

 Art.1.  Se aprobă Strategia Anuală a Achiziţiilor Publice a Comunei Blejesti pentru anul 2022, conform Anexei nr.1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2.  Se aprobă Programul Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2022, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul achizitiilor publice se autorizează primarul comunei Blejesti în a 

întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile abilitate, în scopul implementării obiectivelor stabilite prin prezentul program.  



 Art.4. Prin grija Secretarului General al Comunei Blejesti , prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman 

pentru verificarea legalităţii, Primarului Comunei Blejesti si o va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituţiei publice.                                                                                                      

                                                   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    Contrasemnează,  

                                                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

   Chirita Mihai                                                                                                           Burcea Adriana  

Blejesti  

Nr. 19 din 24 februarie  2022 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi “pentru”, - voturi “împotriva”, -  voturi “abtineri, din totalul de 13 consilieri in functie din care 13 prezenti 

 

 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 19 /24.02.2022 
 

 

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PE ANUL 2022 

A COMUNEI BLEJESTI, JUDEȚUL TELEORMAN. 
 
 

1) Noțiuni introductive  

 Potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 423 din 06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Primăria comunei 

Blejesti a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informațiilor cel puțin a următoarelor elemente 

estimative:  



a. nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat a unui proces de achiziție, 

așa cum rezultă acestea din solicitările transmise de toate direcțiile/compartimentele din cadrul autorității contractante;  

b. valoarea estimativă a achiziției corespunzătoare fiecărei nevoi;  

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 și după caz necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi 

alocate derulării proceselor de achiziții publice.  

 Prezenta Strategie anuală de achiziție publică la nivelul comunei Blejesti , județul Teleorman reprezintă totalitatea 

proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de Comuna Blejesti  în calitate de autoritate contractantă pe parcursul 

unui an bugetar.  

Strategia anuală de achiziție publică se realizează, potrivit dispozițiilor legale, în ultimul trimestru al anului anterior pentru 

anul căruia îi corespund procese de achiziție publică cuprinse în acesta și se aprobă de către conducătorul autorității 

contractante. 

 Strategia anuală de achizițe publică la nivelul Comunei Blejesti , se poate modifica sau completa ulterior, 

modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificărilor și completărilor în 

prezenta Strategie este condițională de identificarea surselor de finanțare.  

În cadrul Strategiei anuale de achiziție publică la nivelul Comunei Blejesti , se va elabora Planul Anual al Achizițiilor 

Publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel 

de autoritate contractantă şi planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire 

a obiectivelor din strategia locală/regională/națională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.  

2) Etapele procesului de achiziție publică care vor fi parcurse în anul 2022  

Atribuirea unui contract de achiziție public/accord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape.  

 Comuna Blejesti în calitate de autoritate contractantă, are obligația de a se documenta și de a parcurge pentru fiecare 

proces de achiziție publică trei etape, distinct:  

a. etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței;  

b. etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru;  

c. etapa postatribuire contractului/acordului-cadru, respectiv executarea și monitorizarea implementării 

contractului/acordului-cadru.  

a. Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziție publică:  



Se inițiază prin identificarea necesităților și elaborarea referatelor de necesitate.  

Se încheie cu aprobarea de către primarul Comunei Blejesti  a documentației de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, 

precum și a strategiei de contractare pentru procedura respectivă.  

 Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile 

valorice stabilite la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016-privind achizițiile publice, inițiată de Comuna Blejesti  și este 

obiect de evaluare a Agenției Naționale a Achizițiilor Publice, în condițiile stabilite la art. 23 din H.G. nr. 395/2016 – 

publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

 Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziției în 

legătură cu :  

a. relația dintre obiectul, constrângerile asociate cu complexitatea contractului, pe de o parte, și resursele disponibile la nivel 

de autoritate contractantă pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziție publică, pe de altă parte;  

b. procedura de atribuire aleasă, precum și modalitățile speciale de atribuire a contractului de achiziție publică asociate, dacă 

este cazul ;  

c. tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia ;  

d. mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, 

stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale ;  

e. justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum și orice alte elemente legate de 

obținerea de beneficii pentru autoritatea contractantă ;  

f. justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la art. 69, alin. (2-5) din Legea nr. 98/2016-

privind achizițiile publice și după caz, decizia de a reduce termenele în condițiile legii, decizia de a nu utiliza împărțirea pe 

loturi, criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare 

utilizați ;  

g. obiectivul din Strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul/acordul-cadru 

respectiv, dacă este cazul ;  

h. orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităților autorității contractante ;  

b. Etapa de organizare a procedurii și atribuire a contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea documentației de 

atribuire în SEAP și se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru.  

Având în vedere dispozițiile legale în materia achizițiilor publice, Comuna Blejesti va realiza un proces de achiziție publică 

prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări, respectiv cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape 



mai sus identificate existente la nivel de autoritate contractantă. Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor 

de sarcini/ specificațiilor tehnice, prin excepție de la regula de mai sus, Comuna Blejesti va recurge la ajutorul unui furnizor 

de servicii, selectat în condițiile legislației achizițiilor publice.  

3) Programul anual al achizițiilor publice  

Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2022 la nivelul Comunei Blejesti se elaborează pe baza referatelor de 

necesitate transmise de Compartimentele Comunei Blejesti și cuprinde totalitatea contractelor de achiziție 

publică/acordurilor-cadru pe care Comuna Blejesti intenționează să le atribuie în decursul anului 2022. 

 La elaborarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, Comuna Blejesti a ținut cont de :  

a. necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări ;  

b. gradul de prioritate a necesităților ;  

c. anticipările cu privire la sursele de finanțare ce urmează a fi identificate. 

d. bugetul anual aprobat  

După aprobarea bugetului propriu, precum și ori de câte ori intervin modificări în bugetul Comunei , Programul 

Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, se va actualiza în funcție de fondurile aprobate.  

 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 al Comunei Blejesti cuprinde informații referitoare la :  

a. obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru ;  

b. codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV) ;  

c. valoarea estimată a contractului /acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziție, 

exprimată în lei, fără TVA ;  

d. sursa de finanțare ;  

e. procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție ;  

f. data estimativă pentru inițierea procedurii ;  

g. data estimativă pentru atribuirea contractului ;  

h. modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.  

 După definitivarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, Comuna Blejesti are obligația de a 

publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum și orice modificări asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, 

extrase care se referă la :  

a. contractele/acordurile-cadru de produse și/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile 

prevăzute la art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 ;  



b. contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7, 

alin. (5) din Legea nr. 98/2016.  

 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 se va publica de asemenea, pe pagina de internet a Comunei 

Blejesti .  

Având în vedere dispozițiile art. 4 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, conform căruia ”prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) se pot 

pune de dispoziția autorităților contractante și a furnizorilor de servicii auxiliare achiziției un set de instrumente ce se 

utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziții la nivelul autorității contractante, fundamentarea deciziei de 

realizare a procesului de achiziție și monitorizarea implementării contractului, precum și pentru prevenirea/diminuarea 

riscurilor în achiziții publice”, Comuna Blejesti  va proceda la revizuirea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru 

anul 2022 al Comunei Blejesti , în vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legătură cu 

prezenta strategie, în termen de 15 zile de la data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în actele 

normative ce se vor elabora/aproba.  

 

4) Sistemul de control intern  

Având în vedere noua legislație privind achizițiile publice, ca și document de politică internă Comuna Blejesti prin 

reprezentantul legal consideră că sistemul propriu de control intern trebuie să acopere toate fazele procesului de achiziții 

publice de la pregătirea achiziției până la executarea contractului, iar cerințele efective trebuie diferențiate în funcție de 

mărimea Comunei Blejesti ca și autoritate contractantă.  

De asemenea, având în vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectivă a procesului de achiziții publice 

(inclusiv descrierea procesului, fluxul de informații și matricea responsabilităților) pentru a stabili cerințele pentru 

activitățile de control intern, controlul intern va trebui să includă cel puțin următoarele faze:  

- pregătirea achizițiilor,  

- redactarea documentației de atribuire,  

- desfășurarea procedurii de atribuire,  

- implementarea contractului.  

 

Sistemul de control intern trebuie să includă următoarele principii:  



-Separarea atribuțiilor, cel puțin între funcțiile operaționale și funcțiile finaciare/ de plată, persoanelor responsabile cu 

achizițiile publice și departamentelor tehnice și economice, cerințe de separare a atribuțiilor.  

-”Principiul celor 4 ochi”, care implică împărțirea clară a sarcinilor în doi pași: pe de o parte inițierea și pe de altă parte 

verificarea, efectuate de persoane diferite.  

-Fundamentarea avizelor interne precum cele acordate de direcțiile/compartimentele economic și juridic, pe bază de liste de 

verificare și alte instrumente.  

Sistemul de control intern trebuie să includă, de asemenea, un document de politică privind conflictul de interese, document 

asumat de conducerea Comunei Blejesti , precum și de tot personalul instituției.  

 

5) Excepții  

Prin excepție de la art. 12, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016-publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016 – pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în cazul în care Comuna Blejesti  va implementa în 

cursul anului 2022 proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligația de a 

elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea 

procedurilor de elaborare cuprinse în legislația achizițiilor publice, a procedurilor prevăzute în prezenta Strategie.  

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și ale art. 1 din H.G. 

nr. 395/2016-publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu referire la exceptările de la legislașia achizițiilor publice a achizițiilor de produse, servicii și/sau lucrări care nu 

se supun regurilor legale, Comuna Blejesti  va proceda la achiziția de produse, servicii și/sau lucrări exceptate, pe baza 

propriilor proceduri interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție 

publică respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparență, proporționalitatea, asumarea 

răspunderii.  



Comuna Blejesti  va derula toate procedurile de achiziție numai prin sistemul electronic al achizițiilor publice SEAP. 

Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai în condițiile legii și numai pentru situațiile expres reglementate 

prin lege.  

6) Prevederi finale și tranzitorii  

Comuna Blejesti , prin compartimentul specializat în domeniul achizițiilor, are obligația de a ține evidența achizițiilor 

directe de produse, servicii și lucrări, precum și a tuturor achizițiilor de produse, servicii și lucrări, ca parte a Strategiei 

anuale de achiziții publice.  

În derularea procedurilor de achiziții pe baza procedurilor interne proprii precum și a tuturor procedurilor de achiziție, 

Comuna Blejesti este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv 

achiziția directă, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile.  

                                                    
            Președinte ședință,                                                                            Contrasemnează, 

             Chirita Mihai                                                                                    Secretar general 

                                                                                                                       Burcea Adriana  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 LA HCL NR. 19  DIN DATA DE 24.02.2022 

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL: 2022 

Nr. 

crt 

Tipul si obiectul 

contractului de 

achizitie 

publica/acordului 

cadru 

Cod CPV Valoarea 

estimata a 

contractului 

de achizitie 

publica/aco

rdului cadru 

Sursa de 

finantar

e 

Procedura 

stabilita/in

strumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului 

de achizitie 

Data (luna 

) estimata 

pentru 

initierea 

procedurii 

Data ( luna) 

estimata 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achizitie 

publica/ 

acordului 

cadru 

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Online/offline  

Persoana 

responsabila cu 

aplicarea procedurii 

de atribuire 

1 Furnituri de birou 39130000-2 5.000 Bugetul 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie Decembrie Online/offline Bobe Alina 

2 Achizitie materiale 

tipizate, birotica 

primarie 

39162110-9 2.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie  Decembrie Online/offline Bobe Alina 

3 Materiale pentru 

curatenie 

39831240-2 5.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie  Decembrie Offline Bobe Alina 

4 Incalzire, iluminat 

si forta motrica ( 

iluminat public ) 

50232100-1 406.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Offline  Bobe Alina 

5 Carburanti, 

lubrefianti 

09132000-3 49.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 



6 Piese de schimb 

autoturisme 

primarie 

34320000-6 20.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie  Decembrie Online/offline Bobe Alina 

7 Servicii de 

asigurare 

autovehicule, 

CASCO, RCA 

66510000-8 5.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie  Decembrie Offline Bobe Alina 

8 Posta, 

telecomunicatii, 

radio, TV, internet 

64211000-8 30.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Offline Bobe Alina 

9 Produse 

Husqvarna ( 

drujba, cositoare ) 

16820000-9 5.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Martie Noiembrie Offline Bobe Alina 

Materiale si prestari servicii cu caracter functional 

1 Cartuse de toner 

necesare 

imprimantelor din 

primarie 

30125100-2 10.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie Decembrie Online Bobe Alina 

2 Achizitie lemne de 

foc 

03413000-8 20.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

August Octombrie Online Bobe Alina 

3 Reparatii drumuri 

comunale si 

intretinerea 

acestora 

45233220-7 150.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Martie Octombrie Online Bobe Alina 



4 Servicii software 

legislative 

72268000-1 2.500 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie  Aprilie Online Bobe Alina 

5 Servicii de 

certificare 

semnaturi 

electronice 

79132100-9 1.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie  Aprilie Offline Bobe Alina 

6 Reparatii curente 

iluminat public 

50232100-1 32.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Februarie Decembrie Online Bobe Alina 

7 Achizitionare clor 

pentru cele 2 

gospodarii de apa 

24312220-2 15.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 

8 Mentenanta 

camera video 

32333200-8 30.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 
Ianuarie Decembrie Offline Bobe Alina 

9 Achizitionat 

tichete sociale 

gradinita 

79823000-9 20.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie  Decembrie Online Bobe Alina 

10 Achizitionat 

vouchere vacanta 

79823000-9 93.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Aprilie Decembrie Online Bobe Alina 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 

1 Servicii 

contabilitate, audit 

si servicii fiscale 

79200000-6 28.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie  Decembrie Offline Bobe Alina 

2 Servicii de formare 79632000-3 10.000 Buget Achizitie Ianuarie Decembrie Online  Bobe Alina 



profesionala a 

personalului 

incluzand si 

asistentii personali 

ai persoanelor cu 

handicap grav 

local directa 

3 Program 

Informatic Regista 

72268000-1 8.500 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 

4 Program 

informatic 

evidenta dosare 

vanzare si 

generare 

documente 

conform Legii 

17/2014 

72268000-1 1.100 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Aprilie Decembrie Online Bobe Alina 

5 Intocmire rapoarte 

evaluare inchirieri 

bunuri domeniu 

public 

79419000-4 5.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 

6 Servicii de 

asigurare interpret 

autorizat al limbii 

semnelor 

romane/limbaj 

mimicogestual 

72212980-2 500 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Aprilie  Decembrie Online Bobe Alina 



7 Servicii medicina 

muncii 

85147000-1 10.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Aprilie Online Bobe Alina 

8 Servicii de 

publicitate 

publicare anunt 

M.O, si ziar 

79341000-6 1.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Offline  

9 Echipament SVSU 3511000-8 10.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie  Decembrie Online Bobe Alina 

10 Echipamente de 

protectie 

impotriva COVID 

18143000-3 20.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 

Investitii         

1 Reabilitare , 

modernizare si 

dotare Scoala 

gimnaziala nr. 1 

Blejesti 

45200000-7 2.505.000 Buget 

local si 

buget 

de stat 

Licitatie Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 

2 Montat butoaie 

apometru si 

subtraversari 

65111000-4 270.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Aprilie  Septembrie Online Bobe Alina 

3 Reabilitare 

anterioara 

Gradinita 1 Blejesti 

45200000-7 200.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Iulie Decembrie Online Bobe Alina 



4 Loc joaca 

Gradinita nr. 1 

Blejesti  

45212120-3 125.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Iulie Decembrie Online Bobe Alina 

5 Loc joaca Scoala 

Sericu 

45212120-3 125.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Aprilie Decembrie Online Bobe Alina 

6 Infiintare retea de 

canalizare 

menajera si statie 

de epurare in 

satele Blejesti, 

Baciu si Sericu, 

comuna Blejesti 

45232400-6 1.332.000 Buget 

local si 

buget 

de stat 

Licitatie Ianuarie  Iunie  Online Bobe Alina 

7 Extindere 

canalizare 

45232400-6 30.000 Buget 

local si 

buget 

de stat 

Licitatie Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 

8 Intocmire PUG 71410000-5 27.000 Bugetul 

de stat 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 

9 Achizitie 

calculatoare 

7221660-3 5.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie  Iunie Online Bobe Alina 

10 Achizitionat 

autorturism 

34110000-1 70.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Martie Decembrie Online –prog. 

RABLA 

Bobe Alina 

11 Reabilitare spatiu 

cladire dispensar 

45000000-7 200.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie  Decembrie Online Bobe Alina 



uman Blejesti 

pentru infiintare 

cabinet 

stomatologic 

12 Reabilitare spatiu 

Scoala Sericu 

pentru infiinare 

cabinet medical 

uman 

45000000-7 100.000 Bugetul 

de stat 

Achizitie 

directa 

Octombrie Decembrie Online Bobe Alina 

13 Montare camine 

apometru  

44424100-9 246.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie  Iunie Online Bobe Alina 

 Executie 

subtraversari 

45221211-4 24.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie  Iunie Online Bobe Alina 

14 Reabilitare 2 

terenuri sport 

Baciu si Sericu 

45212221-1 240.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Martie Decembrie Online Bobe Alina 

15 Montare lampi 

stradale 

45316110-9 126.400 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie  Decembrie Online Bobe Alina 

16 Platforma 

informatica 

gestiune cadastru 

38221000-0 160.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Martie Octombrie Online Bobe Alina 

17 Butoaie apometru 444241009 70.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 



18 Statii microbuz 44212321-5 40.000 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Ianuarie Decembrie Online Bobe Alina 

PRESEDINTE SEDINTA 

Chirita Mihai                                                                                                                                                               AVIZAT LEGALITATE 

                                                                                                                                                                                            SECRETAR                                         

                                                                                                                                                                                     BURCEA ADRIANA 

 

 
 

 

 

 


