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        ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

           PRIMAR 

NR.136  DIN 22.06.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

              privind aprobarea modificării și completării Programului Anual de Achiziţii Publice 

finanțate din bugetul local, pentru anul 2022 

 

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

la data de 23.06.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.294/17.06.2022, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

  Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 10024/22.06.2022 al Biroului achiziţii publice privind necesitatea 

aprobării modificării și compleatării Programului Anual de Achiziţii Publice pentru achizițiile 

finanțate din bugetul local, pentru anul 2022; 

 Raportul de specialitate comun ___________ nr._____________ al  Direcţiei juridice și al 

Direcției economice;  

 Avizele ____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş; 

 Hotărârea nr.19 din 09.02.2022 privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziţii 

Publice finanțate din bugetul local, pentru anul 2022; 

 Hotărârea nr.43 din 17.03.2022 privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziţii 

Publice finanțate din bugetul local, pentru anul 2022; 

 Hotărârea nr.203 din 23.12.2021 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea 

Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2022 – forma inițială, pentru achiziţiile 

finanţate din Bugetul local, precum și a anexei la acesta, anexa privind achizițiile directe, 

conform anexelor nr. 1 și 2; 

 Art.104, alin.(1) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; 

 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; 

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. Programul Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2022, pentru achizițiile finanțate 

din bugetul local, aprobat prin Hotărârea nr.19 din 09.02.2022, Anexa nr.1, se modifică și 

completează  conform anexelor nr. 1 și 2, parte integrantă din prezenta, după cum urmează: 

a) Se modifică Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, finanțate din bugetul local, 

astfel (Anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre):  

 

1 – se elimină poziția 2 cu denumirea ” Lucrări modernizare străzi în localitatea Războieni-Cetate - 

localitate aparținătoare orașului Ocna Mureș” cu o valoare de 6.764.400,00 lei fără TVA, urmând 

ca, după aprobarea finanțării acestor lucrări prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, să 

fie întocmit un Program de achiziții separat, conform dispozițiilor art. 13 din HG 395/2016.  
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2 - se elimină poziția 3 cu denumirea ”Lucrari realizare canalizare menajeră în localitățile  Cisteiul 

de Mureș și Micoșlaca - localități aparținătoare orașului Ocna Mureș” cu o valoare de 

7.100.223,59 lei fără TVA,  urmând ca, după aprobarea finanțării acestor lucrări prin Programul 

Național de Investiții Anghel Saligny, să fie întocmit un Program de achiziții separat, conform 

dispozițiilor art. 13 din HG 395/2016.    

 

3 - se elimină poziția 6 cu denumirea ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de 

modernizare drum comunal DC18 Ocna Mureș - Războieni Cetate” cu o valoare de 23.000,00 lei 

fără TVA urmând ca aceste servicii să fie transferate în ANEXA la Programul Anual al Achizițiilor 

Publice – Anexă cuprinzând achizițiile directe  pentru anul 2022, finanțate din bugetul local, în vederea 

respectării prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 privitoare la pragurile valorice de alegere a 

procedurilor.   

   

4 - se elimină poziția 7 cu denumirea ”Servicii de dirigentie de santier pentru lucrari de 

Modernizare trotuare: str. Horea, str. Closca, str. Stefan Augustin, str. Ax. Sever, str. Lungă - de 

la extensie spre bazinul de apă până la ultimul imobil de pe partea dreaptă pe sensul de mers spre 

localitatea Vama Seacă” cu o valoare de 12.605,04 lei fără TVA urmând ca aceste servicii să fie 

transferate în ANEXA la Programul Anual al Achizițiilor Publice – Anexă cuprinzând achizițiile 

directe  pentru anul 2022, finanțate din bugetul local, în vederea respectării prevederilor art 7 alin. (5) 

din Legea 98/2016 privitoare la pragurile valorice de alegere a procedurilor.       

 

5 - se elimină poziția 8 cu denumirea ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări modernizare 

străzi în localitatea Războieni-Cetate - localitate aparținătoare orașului Ocna Mureș” cu o valoare 

de 90.000,00 lei fără TVA urmând ca, după aprobarea finanțării lucrărilor prin Programul Național de 

Investiții Anghel Saligny, să fie întocmit un Program de achiziții separat, conform dispozițiilor art. 13 

din HG 395/2016.   

 

6 - se elimină poziția 9 cu denumirea ”Servicii de dirigentie de santier pentru lucrari de 

Modernizare străzi: str. Steluței, capat str. M.Viteazu spre Cisteiul de Mureș și extensiile spre 

Stația de epurare, str. Minerilor, str. Ciocârliei, str. Vasile Lucaci,  str. Lungă - extensie spre 

bazinul de apă, str. Colonia Dumbrava, str. Axente Sever - extensie spre Dealul Banța, str. Vii, str. 

Șt. Augustin - în spatele școlii Lucian Blaga” cu o valoare de 12.605,04 lei fără TVA urmând ca 

aceste servicii să fie transferate în ANEXA la Programul Anual al Achizițiilor Publice – Anexă 

cuprinzând achizițiile directe  pentru anul 2022, finanțate din bugetul local, în vederea respectării 

prevederilor art 7 alin. (5) din Legea 98/2016 privitoare la pragurile valorice de alegere a 

procedurilor.       

 

7 - se elimină poziția 10 cu denumirea ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări realizare 

canalizare menajeră în localitățile  Cisteiul de Mureș și Micoșlaca - localități aparținătoare 

orașului Ocna Mureș” cu o valoare de 43.816,06 lei fără TVA urmând ca, după aprobarea finanțării 

lucrărilor prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, să fie întocmit un Program de achiziții 

separat, conform dispozițiilor art. 13 din HG 395/2016.    

 

b) Se completează ANEXA la Programul Anual al Achizițiilor Publice – Anexă cuprinzând achizițiile 

directe  pentru anul 2022, finanțate din bugetul local, astfel (Anexa 2 la prezentul proiect de hotărâre): 
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(pagina nr. 2 a proiectului de hotărâre nr. 136/23.06.2022) 

 

 

1 - se adaugă poz. 35 cu denumirea ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de modernizare 

drum comunal DC18 Ocna Mureș - Războieni Cetate” cu o valoare de 23.000,00 lei fără TVA  
 

 

2 - se adaugă poz. 36 cu denumirea ” Servicii de dirigentie de santier pentru lucrari de Modernizare 

trotuare: str. Horea, str. Closca, str. Stefan Augustin, str. Ax. Sever, str. Lungă - de la extensie 

spre bazinul de apă până la ultimul imobil de pe partea dreaptă pe sensul de mers spre localitatea 

Vama Seacă”, cu o valoare de 12.605,04 lei fără TVA  
 

 

3 - se adaugă poz. 37 cu denumirea ”Servicii de dirigentie de santier pentru lucrari de Modernizare 

strazi: str. Steluței, capat str. M.Viteazu spre Cisteiul de Mureș și extensiile spre Stația de epurare, 

str. Minerilor, str. Ciocârliei, str. Vasile Lucaci,  str. Lungă - extensie spre bazinul de apă, str. 

Colonia Dumbrava, str. Axente Sever - extensie spre Dealul Banța, str. Vii, str. Șt. Augustin - în 

spatele școlii Lucian Blaga” cu o valoare de 12.605,04 lei fără TVA 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 3. 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,  09.05.2022 

 

                      INIȚIATOR,                                                                 AVIZAT, 

          PRIMARUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ                                     SECRETAR GENERAL  

                  SILVIU VINȚELER         SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 

 

 
 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) 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 ____________________________________________________________ 
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Tehnored: T.O.M;  Ex: 3. anexe: 1;    Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(  ):   ;   voturi ,,contra”:0; abţineri:0. 


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA
	ORAŞUL OCNA MUREŞ
	PRIMAR

