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        ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr. 166 /28.10.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind modificarea și actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al UAT oraș Ocna Mureș 

pentru anul 2021, finanțate din bugetul local 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, 

la data de 28.10.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 336/22.10.2021, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr.17150/25.10.2021 al Biroului achiziţii publice privind necesitatea 

completării și actualizării Programul anual al Achiziţiilor Publice, finanțate din bugetul local 

pentru anul 2021; 

 raportul de specialitate comun _________ nr.______/_________ al Direcției Juridice și al 

Direcţiei economice;  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş;  

 Hotărârea nr. 49/20.04.2021 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea 

Programului Anual al Achiziţiilor Publice al UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate 

din bugetul local; 

-  Hotărârea nr.111/29.07.2021 și Hotărârea nr. 136/22.09.2021 a Consiliului local al orașului 

Ocna Mureș privind completarea și modificarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al 

UAT oraș Ocna Mureș pentru anul 2021, finanțate din bugetul local; 

 prevederile art. 12, art.13 şi art.15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016; 

 prevederile Ordinului preşedintelui ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor 

standard ale Programului Anual al achiziţiilor publice;  

 prevederile Legii nr. 273/2006, Legea finanţelor publice locale, actualizată; 

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; 

 Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr.49/20.04.2021și Hotărârea nr.65/05.05.2021; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. a) şi art. 

196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art. 1. Se modifică și se actualizează Programul anual al achiziţiilor publice, finanțate din 

bugetul local pentru anul 2021, aprobat prin Anexa nr.1 la Hotărârea nr.49/20.04.2021, modificată și 

completată prin anexa nr.1 a Hotărârii nr.111/29.07.2021 a Cosiliului local al orașului Ocna Mureș, 

astfel: se elimină poziția nr.1 din Programul Anual al Achizițiilor Publice – ”Amplasare 

platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în orașul Ocna Mureș – furnizare și 

amplasare (montaj)”, cu o valoare estimată de 210084,03 lei fără TVA, dându-se pozițiilor 

rămase o noua numerotare, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta. 
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       Art. 2. Se modifică și se completează Programul anual al achiziţiilor publice - Achizițiile 

directe, finanțate din bugetul local pentru anul 2021, aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea 

nr.49/20.04.2021 și modificată prin Anexa nr.1 la  Hotărârea nr.136 din 22.09.2021 a Consiliului 

local al orașului Ocna Mure,ș respectiv se adaugă pozițiile 17-48, conform anexei nr.2 parte 

integrantă din prezenta, după cum urmează: 

 

1 - se adaugă poz. 17 cu denumirea ” Execuție conductă și branșament PE și racordare la rețeaua de 

distribuție de gaze naturale Bază de tratament și agrement Ocna Mureș”, cu o valoare de 12648,52 

lei fără TVA. 

2 - se adaugă poz. 18 cu denumirea ”Servicii de reparații auto”, cu o valoare de 1250,00 lei fără 

TVA. 

3 - se adaugă poz. 19 cu denumirea ”Lucrări de reparații Gradiniță nr. 3 Ocna Mureș”, cu o valoare 

de 29411,76 lei fără TVA. 

4 - se adaugă poz. 20 cu denumirea ”Servicii spălări auto”, cu o valoare de 4200,00 lei fără TVA. 

5 - se adaugă poz. 21 cu denumirea ”Instalare sistem de supraveghere video”, cu o valoare de 

7200,00 lei fără TVA. 

6 - se adaugă poz. 22 cu denumirea ”Servicii de reparații auto”, cu o valoare de 2352,94 lei fără 

TVA. 

7 - se adaugă poz. 23 cu denumirea ” Servicii de medicina muncii”, cu o valoare de 13613,00 lei fără 

TVA. 

8 - se adaugă poz. 24 cu denumirea ” Servicii mentenanță site oras”, cu o valoare de 6000,00 lei fără 

TVA. 

9 - se adaugă poz. 25 cu denumirea ” Furnizare cărți pentru biblioteca orășenească”, cu o valoare de 

1428,44 lei fără TVA. 

10 - se adaugă poz. 26 cu denumirea ” Furnizare plăci înmatriculare”, cu o valoare de 700,00 lei 

fără TVA. 

11 - se adaugă poz. 27 cu denumirea ” Servicii recuperare medicală”, cu o valoare de 22632,00 lei 

fără TVA. 

12 - se adaugă poz. 28 cu denumirea ” Servicii de cadastru”, cu o valoare de 25210,08 lei fără TVA. 

13 - se adaugă poz. 29 cu denumirea ” Furnizare lămpi stradale cu LED”, cu o valoare de 10500,00 

lei fără TVA. 

14 - se adaugă poz. 30 cu denumirea ” Servicii de închiriere utilaje construcții cu operator 2”, cu o 

valoare de 32773,00 lei fără TVA. 

15 - se adaugă poz. 31 cu denumirea ”Servicii de reparații auto”, cu o valoare de 6600,00 lei fără 

TVA. 

16 - se adaugă poz. 32 cu denumirea ” Servicii actualizare SCIM, ROF și Fișe de post”, cu o valoare 

de 15000,00 lei fără TVA. 

17 - se adaugă poz. 33 cu denumirea ” Furnizare toner Minolta (direcția juridică)”, cu o valoare de 

800,00 lei fără TVA. 

18 - se adaugă poz. 34 cu denumirea ” Furnizare imprimantă”, cu o valoare de 400,00 lei fără TVA. 

19 - se adaugă poz. 35 cu denumirea ” Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru 

proiectul cu titlul Modernizare străzi: Memorandumului, M. Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului 

din orașul Ocna Mureș”, cu o valoare de 3000,00 lei fără TVA. 

20 - se adaugă poz. 36 cu denumirea ” Furnizare scaner A4 Achiziții publice”, cu o valoare de 

2500,00 lei fără TVA. 
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21 - se adaugă poz. 37 cu denumirea ” Servicii difuzare spot radio”, cu o valoare de 600,00 lei fără 

TVA. 

22 - se adaugă poz. 38 cu denumirea ” Servicii de publicitate”, cu o valoare de 12000,00 lei fără 

TVA. 

23 - se adaugă poz. 39 cu denumirea ” Furnizare multifuncțional A4”, cu o valoare de 2000,00 lei 

fără TVA. 

24 - se adaugă poz. 40 cu denumirea ” Servicii de reparare tractor”, cu o valoare de 7563,00 lei fără 

TVA. 

25 - se adaugă poz. 41 cu denumirea ” Furnizare conuri de semnalizare”, cu o valoare de 840,00 lei 

fără TVA. 

26 - se adaugă poz. 42 cu denumirea ” Servicii de evaluare imobile”, cu o valoare de 25210,08 lei 

fără TVA. 

27 - se adaugă poz. 43 cu denumirea ” Lucrări refacere invelitoare din membrană bituminoasă - 

Policlinica Ocna Mureș”, cu o valoare de 54621,84 lei fără TVA. 

28 - se adaugă poz. 44 cu denumirea ” Lucrări amplasare platforme subterane pentru colectarea 

deșeurilor menajere în orașul Ocna Mureș – furnizare, amplasare, construcție, montaj”, cu o 

valoare de 210084,03 lei fără TVA. 

29 - se adaugă poz. 45 cu denumirea ” Lucrări reparații canalizare menajera în orașul Ocna  Mureș 

- intersecția dintre străzile Mihai Viteazu și Zaharia Bârsan respectiv strada Ștefan Augustin în zona 

școlii Lucian Blaga”, cu o valoare de 67226,89 lei fără TVA. 

30 - se adaugă poz. 46 cu denumirea ”Servicii de consultanță privind managementul de proiect 

pentru obiectiul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în 

localitățile componente și aparținătoare orașului Ocna Mureș - Uioara de Sus, Uioara de Jos, 

Războieni - Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca”, cu o valoare de 20000,00 lei fără TVA. 

31 - se adaugă poz. 47 cu denumirea ” Servicii reproiectare privind traseul conductei de aducțiune 

saramură, cu instalațiile corespunzătoare și instalațiile aferente bazinelor de apă sărată, la Baza de 

tratament și agrement Ocna Mureș”, cu o valoare de 16806,72 lei fără TVA. 

32 - se adaugă poz. 48 cu denumirea ”Servicii privind elaborarea Auditului energetic și de 

proiectare fazele DALI, PT + DE pentru obiectiul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat public în localitățile componente și aparținătoare orașului Ocna Mureș - 

Uioara de Sus, Uioara de Jos, Războieni - Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca, inclusiv 

verificarea tehnică a proiectului de către verificatori autorizați și asistența tehnică din partea 

proiectantului”, cu o valoare de 80000,00 lei fără TVA. 

      Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Biroul achiziţii publice. 

Ocna Mureş,  28.10.2021. 
   INIŢIATOR,  PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, AVIZAT, SECRETAR GENERAL  

                SILVIU VINŢELER     SIMION NICUŞOR PANDOR 
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Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 lit. a 

şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 lit. 

b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de specialitate 

_____________________________________________ 

 alte avize necesare ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tehnored: G.M.A .Ex: 3. anexe: 2 ;   Consilieri în funcție: 17; prezenți:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri: 
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