
ROMÂNIA                                                                                                           
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru completarea programului de achiziţii publice pe anul 2015 

 
 

     Văzând: 
- referatul primarului comunei Tinosu, înregistrat sub nr. 1952/17.06.2015, prin care 
propune aprobarea completarea programului de achiziţii publice pentru anul 2015,  
- raportul compartmentului de specialitate nr. 1968/18.06.2015, 
- avizul dat de şeful Biroului financiar – cotabilitate, taxe şi impozite, resurse umane, 
înregistrat sub nr. 1988/19.06.2015, 
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecția mediului şi turism, agricultură a Consiliului local;   
     Având în vedere dispoziţiile: 
- art. 4 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de 
concesiune de servicii aprobate prin Hotǎrârea Guvernului României nr. 925/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
- art. 19 şi art. 124 din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
     În temeiul art. 45 alin. (1) din legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
       
      Articol unic Programul de achiziţii publice pe anul 2015, aprobat ca anexă la 
hotărârea Consiliului Local al comunei Tinosu nr. 7/11.02.2015 se completează şi se 
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 CONSTANTIN NICUŞOR IONUŢ 
                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                      SECRETAR 
                                                                               COSTACHE MIRELA 
Tinosu, 25.06.2015. 
Nr. 19 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
Nr. 1952/17.06.2015 

 
REFERAT 

 
 Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 
analiza şi aprobarea Consiliului Local, „Proiectul de hotǎrâre pentru completarea 
Programului de achiziții publice pe anul 2015”. 
 În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publicǎ localǎ, republicatǎ, 
cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, vǎ prezint urmǎtoarele: 
      Pentru asigurarea condiţiilor unei bune funcţionări a Unitǎții Administrativ-
Teritoriale comuna Tinosu şi pentru buna gestionare a fondurilor bugetului local, a 
fost stabilit un program anual de achiziţii publice, aprobat de către Consiliul Local 
Tinosu prin hotărârea nr. 7/11.02.2015. 
   Programul anual al achiziţiilor publice reprezintă un document de programare 
care cuprinde totalitatea acţiunilor de atribuire a contractelor şi a acordurilor cadru pe 
care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie pe parcursul unui an bugetar. 
 În aparatul de specialitate al primarului funcţia publică de referent achiziţii 
publice este vacantă, atribuţiile specifice fiind îndeplinite de către secretarul comunei. 
Ţinând seama de aspectul că activităţile din domeniul achiziţiilor publice sunt 
complexe, precum şi de faptul că sarcinile de serviciu  cuprinse în fişa postului 
secretarului comunei exced posibilităţii de a fi îndeplinite de către o singură persoană, 
consider că pentru buna desfăşurare a procedurilor specifice achiziţiilor publice este 
necesară contractarea unor servicii de consultanţă în domeniu, servicii care nu sunt 
cuprinse în Programul anual iniţial al achiziţiilor publice. 
    Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vǎ solicit sǎ aprobați completarea 
Programului anual de achiziții publice pe anul 2015 prin includerea la capitlul II din 
anexă – Contracte de servicii, a numărului curent 14: Consultanţă în domeniul 
achiziţiilor publice, urmând ca întreg documentul, anexă la hotărârea iniţială, să fie 
înlocuit cu anexa la prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
                                                            PRIMAR, 
                                                Andrei Iulian-Gabriel 
 

 
 
 

Consiliului Local al Comunei Tinosu 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
Nr. 1968/18.06.2015 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 
 Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul 
dehotǎrâre pentru completarea programului de achiziții publice pe anul 2015, am 
constatat urmǎtoarele: 
        Întocmirea programului anual de achiziţii publice face parte din atribuţiile 
compartimentului de specialitate şi se elaborează înainte de aprobarea bugetului local.   

Prin Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 7/11.02.2015 a fost aprobat 
programul anual de achiziții publice. 

Întrucât în Programul anual iniţial nu a fost cuprins şi serviciul de consultanţă în 
domeniul achiziţiilor publice, pentru contractarea unor asemenea servicii este necesară 
completarea anexei cuprinzând programul anual al achiziţiilor publice la capitolul II – 
Contracte de servicii. 
   Potrivit Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, în cazul în care apar 
modificări ce au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse în programul 
anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program este condiţionată de 
asigurarea surselor de finanţare. 
 Fațǎ de toate aspectele prezentate, consider cǎ inițierea prezentului proiect de 
hotǎrâre este necesarǎ, oportunǎ şi a fost realizatǎ cu respectarea normelor legale în 
materie. 
 
 
 

Secretar, 
Costache Mirela 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
PRIMARIA 
NR. 1988/19.06.2015. 
 
 

AVIZ 
 
 
      Subsemnata Vlad Adriana, şef Birou financiar-contabil, taxe şi impozite, 
resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Tinosu, analizând 
proiectul de hotărâre pentru completarea programului de achiziţii publice pe anul 
2015, consider că acesta se încadrează în prevederile financiare ale acestui an, motiv 
pentru care, în temeiul art. 4 alin. (7) din Normele de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de servicii aprobate prin Hotǎrârea 
Guvernului României nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, avizez 
favorabil acest proiect de hotărâre iniţiat de domnul primar Andrei Iulian-Gabriel. 
 
 
 
 
 

Şef Birou financiar-contabil, taxe şi impozite, resurse umane, 
Vlad Adriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

AVIZ 
- asupra proiectului de hotǎrâre pentru completarea  
programului de achiziții publice pentru anul 2015 

 
 
 

         Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul de 
hotărâre pentru completarea programului de achiziţii publice pentru anul 2015, am 
constatat că acesta se încadrează în prevederile art. 4 din Normele de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 925/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu dispoziţiile art. 117 lit. a) din 
Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Costache Mirela 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
ROMANIA                                                                                                                                                                   Anexa la Hotararea 
JUDETUL PRAHOVA                                                                                                                                         Consiliul Local nr. 19 / 25.06.2015. 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
I. Contracte de lucrari: 

 
 

Nr 
crt. 

Obiectul contractului 
 
 

Codul 
vocabularului 

comun al 
achizitiilor 

publice 
(CPV) 

Valoarea estimata 
fara TVA 
exprimata Procedura 

care urmeaza 
sa fie aplicata 

Data estimata 
pentru 

inceperea 
procedurii 

Data 
estimata 
pentru 

finalizarea 
procedurii 

Persoana 
responsabila 

pentru 
atribuirea 

contractului 
respectiv 

 
in lei 

 
in euro* 

 

1 
 

Zugraveli si vopsitorii interioare la 
scolile si gradinitele din comuna 

Tinosu 
45440000 40.000 9.015 

Cumpărare 
directă 

01.07.2015 01.09.2015 Primar 

2 
Recompartimentare si extindere la 
cladire Sediu administrativ  (grup 

sanitar) 
45210000 150.000 33.807 

Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.10.2015 Primar 

3 
Modernizare (asfaltare) drumuri 

locale 
45230000 200.000 45.076 

Cumpărare 
directă 

01.08.2015 31.10.2015 Primar 

4 Pietruire drumuri comunale 45230000 30.000 6.761 
Cumpărare 

directă 
01.05.2015 31.08.2015 Primar 

5 Amenajari baze sportive 45210000 10.000 2.254 
Cumpărare 

directă 
01.04.2015 30.08.2015 Primar 

6 
 

Extindere reţea de gaze naturale în 
comuna Tinosu 

45230000 75.000 16.903 
Cumpărare 

directă 
01.04.2015 15.12.2015 Primar 

 
 
 
 
 
 
 



II.Contracte de servicii: 

 
Nr  
crt. 

Obiectul contractului 
 
 

Codul 
vocabularului 

comun al 
achizitiilor 

publice 
(CPV) 

Valoarea estimata 
fara TVA 
exprimata 

Procedura 
care urmeaza 
sa fie aplicata 

Data estimata 
pentru 

inceperea 
procedurii 

Data 
estimata 
pentru 

finalizarea 
procedurii 

Persoana 
responsabil

a 
pentru 

atribuirea 
contractul

ui 
respectiv 

 
in lei  

 
in euro* 

1 Neutralizare subproduse animale 
ce nu sunt destinate consumului 
uman 

90524300 2.500 563 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

2 Dezinsectie la cladirile 
institutiilor finantate de la 
bugetul local si dezinfectie apa la 
fantanile publice 

74721000 5.000 1.127 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

3 Proiect tehnic, avize, dirigenţie 
de şantier pentru asfaltare 
drumuri comunale şi 
Recompartimentare si extindere 
la cladire Sediu administrativ  
(grup sanitar) 

74200000 25.000 5.634 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

4 Evaluare imobile din patrimoniul 
institutiei 

 
74310000 

 
30.000 

6.761 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 30.04.2015 Primar 

 
5 

Prestari servicii echipamente IT, 
administrare site si service 
sisteme de alarma, sisteme de 
monitorizare 

72200000 25.000 5.634 Cumpărare 
directă 

 
01.04.2015 

15.12.2015 Primar 

6 Asistenta tehnica in domeniul 
financiar contabil 

72200000 15.000 3.381 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

7 Asistenta juridica 74110000 20.000 4.508 Cumpărare 
Directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

8 Asistenta tehnica si evaluare 
SSM si SU 
 

74270000 18.000 4.057 Cumpărare 
directă 

01.09.2015 15.12.2015 Primar 

9 Ridicari tipografice si intabulari 74274300 10.000 2.254 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 



Nr  
crt. 

Obiectul contractului 
 
 

Codul 
vocabularului 

comun al 
achizitiilor 

publice 
(CPV) 

Valoarea estimata 
fara TVA 
exprimata 

Procedura 
care urmeaza 
sa fie aplicata 

Data estimata 
pentru 

inceperea 
procedurii 

Data 
estimata 
pentru 

finalizarea 
procedurii 

Persoana 
responsabil

a 
pentru 

atribuirea 
contractul

ui 
respectiv 

 
in lei  

 
in euro* 

10 Asistență şi consiliere în 
domeniul controlului 
intern/managerial 

74270000 10.000 2.254 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

11 Revizie instalație iluminat public 50232100 10.000 2.254 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

12 Documentație tehnică pentru 
obținerea Autorizatiei de 
Construire – parteneriat 
Consiliul Local şi C.M.I. dr. 
Suditu Alina Florentina 

74200000 12.000 2.705 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

13 Arhivare documente U.A.T. 
Comuna Tinosu 

74875100 6.000 1.352 Cumpărare 
directă 

01.03.2015 31.05.2015 Primar 

14 Consultanţă în domeniul 
achiziţiilor publice 

79418000-7 6.000 1.337 Cumpărare 
directă 

01.07.2015 31.07.2015 Primar 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III.Contracte de furnizare: 

 
Nr  
crt. 

Obiectul contractului 
 
 

Codul 
vocabularului 

comun al 
achizitiilor 

publice 
(CPV) 

Valoarea estimata 
fara TVA 
exprimata 

Procedura 
care 

urmeaza sa 
fie aplicata 

Data 
estimata 
pentru 

inceperea 
procedurii 

Data 
estimata 
pentru 

finalizarea 
procedurii 

Persoana 
responsabila 

pentru 
atribuirea 

contractului 
respectiv 

 
in lei   

 
in euro* 

 

1 Mobilier primarie 
 

36140000 15.000 3.381 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 
 

Primar 

2 Echipament de monitorizare 29800000 25.000 5.634 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 01.05.2015 Primar 

3 Materiale si unelte PSI pentru toate 
institutiile finantate de la bugetul 
local 

28580000 1.000 225 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 
 

Primar 

4 Echipamente IT si programe 
calculator 

30240000 10.000 2.254 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 
 

Primar 

5 Rechizite de birou, materiale pentru 
curatenie pentru toate institutiile 
finantate de la bugetul local 

28800000 21.000 4.733 Cumpărare 
directă 

15.02.2015 15.12.2015 
 

Primar 

6 Sisteme de alarmare - Sediu 
administrativ II 

31620000 10.000 2.254 Cumpărare 
directă 

01.04.2015 15.12.2015 Primar 

 
* La determinarea valorii estimate în euro pentru Cap. II nr. crt. 14 a fost folosit cursul B.N.R. din data de 19.06.2015 (1 euro = 4,4881 lei). Pentru restul pozițiilor din anexă s-a 

păstrat valoarea estimativă calculată la cursul B.N.R. al euro din data de 10.02.2015.  (1 euro = 4,4370 lei).   
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