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        ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.207  

              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 29.09.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.414/23.09.2022, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

  Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.209 din 29.09.2022; 

- Referatul de aprobare nr.14964/27.09.2022 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 favorabil nr.15104/29.09.2022 al  Direcţiei juridice și al 

Direcției economice;  

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

 Hotărârea nr.134 din 23.06.2022 privind aprobarea actualizării Programului Anual de Achiziţii 

Publice finanțate din bugetul local, pentru anul 2022; 

 Hotărârea nr.19 din 09.02.2022 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea 

Programului Anual de Achiziţii Publice pentru anul 2022, pentru achiziţiile finanţate din 

Bugetul local, precum și a anexei la acesta, anexa privind achizițiile directe, conform anexelor 

nr. 1 și 2, actualizată prin Hotărârea nr.134/23.06.2022; 

 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 Consiliului Local Ocna Mureș nr.19/19.02.2022 și actualizat 

prin Hotărârea nr.134/23.06.2022 se modifică și completează conform anexelor nr. 1 și nr.2, parte 

integrantă din prezenta, după cum urmează: 

 

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

local, (Anexa nr.1 la prezenta hotărâre), astfel:  

 

- se modifică pct. 5 cu denumirea “Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din Ocna Mureș”, din procedura licitație deschisă în 

procedura simplificată, din data estimată pentru inițierea procedurii martie în octombrie, din 

data estimată pentru atribuirea contractului din aprilie în noiembrie.     
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         b) Se completează ANEXA la Programul Anual al Achizițiilor Publice – Anexă cuprinzând 

achizițiile directe pentru anul 2022, finanțate din bugetul local, (Anexa nr.2 la prezenta hotărâre), 

astfel:  

 

- se modifică pct.28 din denumirea “Servicii elaborare documentație tehnico-economică și 

depunere cerere de finanțare prin PNRR pentru Construirea de insule ecologice digitalizate” în 

denumirea “Servicii elaborare documentație tehnico-economică pentru Renovarea energetică 

moderată a clădirii Policlinicii”, din valoarea estimată de 135.042,00 în 35.042,00 lei fără TVA, din 

data estimată pentru inițierea procedurii martie în septembrie, din data estimată pentru atribuirea 

contractului aprilie în octombrie.  

   

- se adaugă pct.38 cu denumirea “Servicii elaborare documentație tehnico-economică pentru 

Renovarea energetică moderată clădiri rezidențiale multifamiliale (blocuri str.Col.Dumbrava și 

str.Fabricii), CPV 71241000-9, valoarea estimată 100.000,00 lei fără TVA, data estimată pentru 

inițierea procedurii septembrie, data estimată pentru atribuirea contractului octombrie. 

   

- se adaugă pct.39 cu denumirea “Servicii elaborare documentație tehnico-economică pentru 

Renovarea energetică moderată a clădiri Liceului Teoretic Petru Maior și a Sălii de sport a 

acestuia", CPV 71241000-9, valoarea estimată 60.000,00 lei fără TVA, data estimată pentru inițierea 

procedurii septembrie, data estimată pentru atribuirea contractului octombrie.     

 

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, domnul Silviu Vinţeler. 

Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Biroul achiziţii publice. 

Ocna Mureş,  29.09.2022 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                   OCTAVIAN MACARIE                                                               SECRETAR GENERAL  

                                                                       SIMION NICUŞOR PANDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tehnored: GMA;  Ex: 5. anexe: 2;    Consilieri in functie: 17; prezenti:17 ; voturi ,,pentru”(94,12%  ):16 ;  voturi ,,contra”:0; abţineri:1. 
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