
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

H O T Ă R Â R E – P R O I E C T  

 

privind : aprobarea Programului achizițiilor publice al comunei Scrioaștea, pentru anul 2022  

 

 Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 28 ianuarie 

2022 ,  

Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman, înregistrat sub 

nr.311 din 14 ianuarie 2022 ;  

- Raportul de specialitate nr.____ din ____.01.2022, compartimentul de resort ;  

- prevederile art.11 alin.(2), (3) și (6), art.12 și ale art.13 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, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- prevederile Ordinului ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achizițiilor publice și Programului annual al acizițiilor sectoriale;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;  

- raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domeniul de activitate, din cadrul Consiliului 

Local ;  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(5) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă Programul achizițiilor publice al comunei Scrioaștea, pentru anul 2022, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  

 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Scrioaștea, să numească comisia de evaluare a 

ofertelor pentru fiecare procedură simplificată/licitație în parte. 

 Art.3. Hotărârea poate fi contestată în termenul și potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul autorității 

administrației publice locale și pe site-ul instituției. 

 Art.5. Secretarul general al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, va transmite prezenta 

hotărâre Instituției Prefectului - județul Teleorman pentru verificarea legalității și o va comunica 

instituțiilor, compartimentelor și persoanelor interesate.  

 

P R I M A R ,  

Anghel Alexandru 

           Avizat pt.legalitate, 

                              Secretar general al UAT, 

               Elena CERNEA 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 8 / 18.01.2022 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                                 Nr. 311 / 14.01.2022  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

privind aprobarea Programului achizițiilor publice al comunei Scrioaștea, pentru anul 2022 

 

 

 Onorat Consiliu,  

 

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a fost 

întocmit Programul achizițiilor publice pentru anul 2022. 

Programul anual al achiziților publice, reprezintă instrumentul managerial utilizat 

pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate 

contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea 

modului de îndeplinire a obiectivelor .  

Astfel am inițiat acest proiect de hotărâre care cuprinde programul de investiții şi 

achiziții publice necesare a se realiza în anul 2022.  

Valorile estimative ale achizițiilor mai sus menționate sunt prevăzute în anexa la 

proiectul de hotărâre şi sunt stabilite comparativ cu achizițiile similare efectuate în anii 

precedenți .  

În conformitate cu H.G.R. nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acord-cadru 

din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice după aprobarea bugetului propriu, 

autoritatea contractantă are obligația de a-şi definitiva programul anual al achizițiilor publice 

în funcție de fondurile aprobate şi de posibilitățile de atragere a altor fonduri.  

Ținând cont de necesitatea şi oportunitatea acestui proiect îl supun spre dezbatere şi 

aprobare în forma prezentată . 

 

 

P R I M A R,  

Anghel Alexandru 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                    Nr. 312  /19.01.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Programului achizițiilor publice al comunei Scrioaștea, pentru anul 2022 

 

 

 

 Subsemnatul Rusu Cameliu – consilier achiziții publice în cadrul Primăriei comunei 

Scrioaștea,  

 Având în vedere :  

 

- Proiectul de hotărâre nr.8 /18.01.2022 privind aprobarea Programului achizițiilor 

publice al comunei Scrioaștea, pentru anul 2022 ; 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea înregistrat sub nr. 311  / 

14.01.2022,  

Refer următoarele :  

Programul anual al achiziților publice, reprezintă instrumentul managerial utilizat 

pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate 

contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea 

modului de îndeplinire a obiectivelor .  

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a fost 

întocmit Programul achizițiilor publice pentru anul 2022. 

Proiectul de hotărâre inițiat care cuprinde programul de investiții şi achiziții publice 

necesare a se realiza în anul 2022.  

Valorile estimative ale achizițiilor mai sus menționate sunt prevăzute în anexa la 

proiectul de hotărâre şi sunt stabilite annual, comparativ cu achizițiile similare efectuate în 

anii precedenți. 

În conformitate cu H.G.R. nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acord-cadru 

din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice după aprobarea bugetului propriu, 

autoritatea contractantă are obligația de a-şi definitiva programul anual al achizițiilor publice 

în funcție de fondurile aprobate şi de posibilitățile de atragere a altor fonduri.  

 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,  

Cameliu RUSU



PRIMARIA COMUNEI SCRIOASTEA                  ANEXA LA PR HCL NR. 8 /18.01.2022 

JUDETUL TELEORMAN  
 

               
              

 

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU COMUNA SCRIOASTEA, JUDETUL TELEORMAN – IN ANUL 2022 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Tipul si obiectul 

contractului de 

achizitie publica/ 
acordului- cadru 

Cod CPV 

Valoarea 

estimata a 
contractului de 

achizitie 
publica/ 

acordului-

cadru 

Sursa de 

finantare 

Procedura 

stabilita/ 
instrumente 

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 

 

Persoana 
responsabila cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire 

Lei, fara TVA online/offline 

1 

Extindere retea 

(Bransamente 

gospodarii) la Sistemul 
centralizat de 

alimentare cu apa in 
comuna Scrioastea, 

judetul Teleorman 

45232150-8 - 

lucrari pentru 
conducte de 

alimentare cu 
apa; (Rev.2)  

3.500.000 Buget local 
Anunt de 

participare 

simplificat 

 

 

ianuarie 2022 

 

 

decembrie 
2022 online 

 

Consilier achizitii 

publice – Rusu 
Cameliu 

2 

Sistem centralizat 
canalizare ape uzate 

menajere in comuna 

Scrioastea, judetul 
Teleorman 

Lucrari de 
constructii de 

canalizare de 
ape reziduale, 

45232420-2 

(Rev.2) – 
Lucrari de 

constructii de 
statii de 

epurare a 

apelor 
reziduale 

25.084.770,40 

Buget de stat 

(prin PNDL) + 

Buget local 

Anunt de 

participare 

simplificat 

 
 

 
 

 

ianuarie 2022 

 
 

 
 

 

decembrie 
2022 

online 

 
 

 
 

Consilier achizitii 

publice – Rusu 
Cameliu 

3 

Modernizare drumuri 

de interes local in 

45233120-6-

Lucrari de 33.344,26636 
Buget de stat 

(prin 

Anunt de 

participare 
simplificat 

 

ianuarie 2022 

 

decembrie 
2022 

online 

Consilier achizitii 

publice – Rusu 
Cameliu 



comuna Scrioastea, 

jud. Teleorman 

constructii de 

drumuri; 

PNDL/CNI) + 

Buget local 

4 

 
Baza sportiva model tip 

1, stadion comunal, 
com. Scrioastea, jud. 

Teleorman 

 
45212200-8-

Lucrari de 
constructii 

complexe 
sportive 

1.093.580 

Buget de stat 

(prin PNDL) + 

Buget local 

Anunt de 

participare 

simplificat 

 
 

ianuarie 2022 

 
 

decembrie 
2022 

online 

 
Consilier achizitii 

publice – Rusu 
Cameliu 

5 

Lucrari de modernizare 

si intretinere drumuri 
satesti, trotuare, intrari 

in curti, construire de 

santuri dalate 

45233141-9 - 

Lucrari de 
intretinere a 

drumurilor 

(Rev.2) 

4.166.667 Buget de stat 

Anunt de 

participare 
simplificat 

Anunt de 

participare 
simplificat 

 

 
ianuarie 2022 

 

 
decembrie 

2022 
online 

 

Consilier achizitii 
publice – Rusu 

Cameliu 

6 

 
 

Infiintare retea de 

distributie gaze 
naturale 

CPV: 
45231221-0 - 

Lucrari de 

constructii de 
conducte de 

alimentare cu 
gaz (Rev.2) 

 

90.950.713,90/ 
61.567.491,62 

PNRR 

Anunt de 

participare 

simplificat 

 
 

 

ianuarie 2022 

 
 

 

decembrie 
2022 

online 

 
 

Consilier achizitii 

publice – Rusu 
Cameliu 

7 

REABILITARE POD - 
PASAJUL SUPERIOR 

PESTE LINIA CF 
ROSIORI - COSTESTI 

DIN LOCALITATEA 

BREBINA, PE DC 46 

45221110-6 – 
Lucrari de 

constructii de 
poduri 

1.100.000 Buget local 
Anunt de 

participare 

simplificat 

 
 

ianuarie 2022 

 
 

decembrie 
2022 

online 

 
Consilier achizitii 

publice – Rusu 
Cameliu Cameliu 

 

 

Anexa privind achizitiile directe in anul 2022 
 

Nr. 

crt. 
Obiectul achizitiei directe Cod CPV 

Valoarea estimata 
Sursa de finantare 

Data estimata pentru 

initiere 

Data estimata pentru 

finalizare Lei, fara TVA 

1 Intocmire PT+DE infiintare retea gaze 

 

71241000-9 135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

2 Asistenta tehnica DE infiintare retea 
gaze 

71356200-0 | Servicii 
de asistenţă tehnică 

(Rev. 2) 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

3 Intocmiri SF, actualizari documentatii 
SF 

71241000-9 135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 



4 Intocmiri studii geotehnice, 

topografice, etc. 

71241000-9 135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

5 Deratizare, dezinsectie si deazinfectie 
imobile aflate in subordinea 

Consiliului local Scrioastea 

90921000-9; 
90923000-3 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

6 Modernizare Camin Cultural Cucueti 45262690-4 - 

Renovare a cladirilor 

degradate (Rev.2) 
45300000-0 - Lucrari 

de instalatii pentru 
cladiri (Rev.2) 

450.200 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

7 Servicii de energie electrica si 

telefonie 

09310000-5  

 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

8  Achizitie sistem stocare date, 

echipamente IT si licente 

30233132-5 unităţi 

hard disk,  

30237000-9 piese şi 
accesorii pentru 

computere  

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

9 Abonamente presa si anunturi mica 
publicitate 

79341000-6 10.000 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

10 Achizitionare de rechizite si materiale 
de birotica 

22462000-6 135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

11 Achizitionare combustibil solid in 

vederea incalzirii imobilelor aflate in 
subordinea Consiliului local Scrioastea 

03413000-8 100.000 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

12 Achizitionare combustibil lichid si 

piese de schimb in vederea 
functionarii masinilor si utilajelor din 

dotarea Primariei Scrioastea 

30192920-6 135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

13 Achizitionare de materiale in vederea 
intretinerii si igienizarii imobilelor 

aflate in subordinea Consiliului local 
Scrioastea 

44000000-0 65.000 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

14 Modernizarea si extinderea retelei de 

iluminat public 

45310000-3 - Lucrari 

de instalatii electrice 
(Rev.2) 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

15 Reabilitare unitati scolare si 

prescolare in Scrioastea, Brebina si 
Cucueti + imprejmuire 

45262690-4 - 

Renovare a cladirilor 
degradate (Rev.2) 

450.200 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 



45300000-0 - Lucrari 

de instalatii pentru 
cladiri (Rev.2) 

16 Reabilitare poduri si podete 45221220-0 135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

17 Anvelopare (izolare termica) Scoala 
Gimnaziala ,,Anghel Manolache’’ 

Scrioastea 

45321000-3 - Lucrări 
de izolare termică 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

18 Extindere retea video 32323500-8 135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

19 Inregistrare sistematică in cartea 
funciară pentru imobilele din comuna 

Scrioaștea 

71354300-7 – 
Servicii de cadastru 

(Rev.2) 

135.060 Buget de Stat ianuarie 2022 decembrie 2022 

20 Modernizare 

centru+sant+trotuar+Construire 

parcare - sat Cucueti 

45233141-9 - Lucrari 

de intretinere a 

drumurilor (Rev.2) 

450.200 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

21 Teren sintetic+ sant+trotuar+parcare 

- sat Cucueti  

45212200-8-Lucrari 

de constructii 

complexe sportive 
45233141-9 - Lucrari 

de intretinere a 
drumurilor (Rev.2) 

450.200 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

22 Parcare centru Scrioastea 45233141-9 - Lucrari 

de intretinere a 
drumurilor (Rev.2) 

300.000 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

23 Loc de joaca pentru copii – centru 

Scrioastea 
45212120-3-Lucrari 

amenajare loc de 
joaca si spatiu 

recreere pentru 

copii (Rev.2) 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

24 Amenajare centru – Brebina 

(parcare+teren de joaca pentru copii) 
45233141-9 - 

Lucrari de 
intretinere a 

drumurilor (Rev.2) 

45212120-3-Lucrari 

amenajare loc de 

joaca si spatiu 
recreere pentru 

copii (Rev.2) 

200.000 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 



25 Amenajare balta Cucueti 
45246200-5 (Rev.2) 

50.000 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

26 Amenajare (pietruire) drumuri satesti 
45233120-6-Lucrari 

de constructii de 

drumuri 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

27 Achizitie mobilier 
39130000-2 - 

Mobilier de birou 

(Rev. 2) 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

28 Reparatii curente 
45453000-7 Lucrari 

de reparatii 

generale si de 

renovare 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

29 Vouchere da vacanta 
79823000-9 

135.060 Buget local ianuarie 2022 decembrie 2022 

 

 
 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,  
Rusu Cameliu 

http://www.cpv.enem.pl/ro/39130000-2
http://www.cpv.enem.pl/ro/39130000-2

