ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE

pentru: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind
aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual
al achiziţii lor publice pe anul 2020, actualizată
Preşedintele

Consiliului Judeţean Teleorman,

Având în vedere:
- referatul nr.1a.4.p.ţ din ~).:.~.R.. 2020 întocmit de Direcţia Investiţii,
Proiecte şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică;
- prevederile art. 3 alin (2), art. 11, 12, 14 şi 17 alin (4) liLa) 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 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.59 şi art. 60 din Legea nr. 2412000 repubiicată2 cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotararea
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 pri vind Codul administrati v, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Art.I. - Anexa la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii
publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată,
se modifica si se completeaza la Capitolul 1, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
F-5.5-02,ed.l, rev.O

Art.II. - Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul
Monitorizare Proceduri Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni, va
comunica prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman,
Direcţiei Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice, Direcţiei Tehnice şi
Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi
Direcţiei Economice, în termenul prevăzut de lege.
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MODIFICARE ŞI COMPLETARE
STRATEGIE ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE PE ANUL 2020
Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31
decembrie 2019 a fost aprobată Strategia anuala de achiziţii publice si Programul anual al
achizitiilor publice pe anul 2020.
După aprobarea bugetului propriu, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Teleorman nr. 278 din 19 martie 2020 a fost actualizat programul anual al
achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.
Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020 s-a modificat şi completat prin:
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.291 din 01 aprilie 2020~
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.331 din 16 aprilie 2020;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.370 din 13 mai 2020;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.376 din 25 mai 2020;
Potrivit art. 12 alin. (2) şi (3) din anexa la R.G. nr. 395/2016, programul anual al
achiziţiilor publice cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru
pe care autoritatea intenţionează să le atribuie în decursul anului următor, fiind elaborat, pe
baza referatelor de necesitate, ţinând cont de necesităţile de produse/servicii/lucrări, gradul
lor de prioritate, precum şi anticipările cu privire la resursele de finanţare ce urmează a fi
identificate.
Ca urmare, Consiliul Judeţean Teleorman are obligaţia să actualizeze programul
anual al achiziţiilor publice în situaţia în care anumite necesităţi de produse/servicii/lucrări
sunt identificate ulterior elaborării referatelor de necesitate, conform art. 3 alin. (2) din
anexa la R.G. nr. 395/2016.
Art. 17 alin (4) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
9812016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Rotărârea Guvernului nr.395/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevede pentru contractele de achiziţie publică de
lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice
noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege
procedura de atribuire în funcţie valoarea estimată a contractului având ca obiect prestare a
serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în
parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor.

MODIFICAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PE ANUL 2020, FINANŢATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI
TELEORMAN
Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020 cuprinde la capitolul Produse,
pozitia 3 - achizitia de produse avand ca obiect Autoturisme: Lot 1 - Autoturism de
teren si Lot 2 - Autoturism, cu o valoare totala estimata este de 156.296 lei, fara TVA,
din care:
- Lot 1 - Autoturism de teren cu o valoare estimata de 84.033 lei, fara TVA;
- Lot 2 - Autoturism cu o valoare estimată de 72.263 lei, fara TVA.

Prin referatul nr.A/852/09.06.2020 Centrul Militar Judetean a modificat valoarea
estimata pentru achizitia unui autoturism - Lotul 1 - in sensul micsorarii acesteia, de la
valoarea de 84.033 lei, fara TVA, la valoarea de 73.200 lei, fara TVA.
Avand in vedere cele de mai sus se va modifica:
- valoarea estimata pentru Lot 1 - Autoturism de teren si va fi de 73.200 lei, fara
TVA
- valoarea totala estimata a achizitiei si va fi de 145.463 lei, fara TVA.

MODIFICAREA SI
, COMPLETAREA
PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2020,
FINANŢATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI TELEORMAN
- Anexa privind achizitiile directe Pentru buna desfăsurare
a activitătii
,
, Consiliului Judetean Teleorman este necesară
achizitionarea
următoarelor:
,
~ PRODUSE:
- Pre1ungitoare - 25 buc. - cu o valoare estimata totala de 1.500 lei, fara TVA;
- Jante de aliaj - 8 buc. - cu o valoare estimata totala de 7.200 lei, fara TVA;
- Aparate de aer conditionat - 3 buc. - cu o valoare estimata totala de 4.200 lei, fara
TVA;
- Aparat de aer conditionat - 1 buc. - cu o valoare estimata de 2.000 lei, fara TVA;
- Birou pentru calculator - 2 buc. - cu o valoare estimata totala de 840 lei, fara TVA;
- Scaun de birou - 1 buc. - cu o valoare estimata de 550 lei, fara TVA;
- Calculatoare - 3 buc. - cu o valoare estimata de 12.000 lei, fara TVA;
Potrivit prevederilor legale in vigoare privind achiziţiile publice nu sunt impuse
restrictii la achiziţionarea acestor produse. Produsele nu se incadreaza in categoria
mijloacelor fixe asa cum sunt ele prevazute in Catalogul privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărâre nr. 2139/2004 din
30/11/2004.
~

SERVICII:
- Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, pentru inscrierea in cartea
funciara si intabularea drumului DJ 703 in vederea obtinerii finantarii pentru
proiectul "Reabilitare si modernizare DJ703, limita judet Olt - Balaci, Ciolanesti
(DJ 701 - Buzescu (DE70) " - cu o valoare estimata de 27.793 lei, fara TVA;
- Servicii de elaborare a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, pentru
obiectivul de investitii Reabilitare imobil "Cladire (fost sediu Ansamblul de cantece
si dansuri Bumasul)", situat in municipiul Alexandria, proprietate privata a judetului
Teleorman - cu o valoare estimata de 73.000 lei, fără TVA.
- Servicii pentru asigurarea verificarii tehnice a Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventii (DALI), a documentatiilor tehnice pentru obtinerea
avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism si a studiului geotehnic
pentru obiectivul de investitii Reabilitare imobil "Cladire (fost sediu Ansamblul de
cantece si dansuri Burnasul) ", situat in municipiul Alexandria, proprietate privata
ajudetului Teleorman - cu o valoare estimata de 10.000 lei, fara TVA;
- Servicii de dezinfectie
- cu o valoare estimata de
, în indnta Palatului Administrativ
.

45.500 lei, fara TVA;

> LUCRARI:
- Lucrari inlocuire tamplarie existenta (ferestre si usi) cu tamplarie PVC la sediul
ConsJliului Judetean Teleorman - cu o valoare estimata de 295.000 lei, fara TVA;

Anexa privind achizitiile directe se modifica şi se completează cu produsele,
serviciile si lucrarile mentiona te anterior, ce nu au fost cuprinse initial in Programul
anual al achizitiilor publice pe anul 2020, finantate din bugetul propriu al judeţului
Teleorman, astfel:
- Capitolul PRODUSE
• se completează cu:
- poziţia 44 - Jante de aliaj, cu o valoare estimata totala de 7.200 lei, fara TVA;
- poziţia 45 - Aparate de aer conditionat, cu o valoare estimata totala de 6.200 lei,
fara TVA;

• se modifică:
- la poziţia 1 - Calculatoare, valoarea estimată de 58.424 lei, fără TVA se modifică şi
va fi de 70.424 lei, fără TVA;
- la poziţia 10 - Articole şi accesorii electrice, valoarea estimată de 2.258 lei, fără
TVA se modifică şi va fi de 3.758 lei, fără TVA;
- la poziţia 28 - Mobilier, valoarea estimată de 4.600 lei, fără TVA se modifică şi va
fi de 5.440 lei, fără TVA;
- la poziţia 29 - Scaun de birou ergonomic, valoarea estimată de 500 lei, fără TVA se
modifică şi va fi de 1.050 lei, fără TV A;

- Capitolul SERVICII se completează cu:
- poziţia 39 - Servicii de dezinfecţie în incinta Palatului Administrativ cu o valoare
estimata de 45.500 lei, fara TVA;
- poziţia 40 - Servicii de elaborare a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii, pentru obiectivul de investitii Reabilitare imobil "Cladire (fost sediu
Ansamblul de cantece si dansuri Burnasul) ", situat in municipiul Alexandria,
proprietate privata a judetului Teleorman - cu o valoare estimata de 73.000 lei,
rară TVA.
- poziţia 41 - Servicii pentru asigurarea verificarii tehnice a Documentatiei de
Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI), a documentatiilor tehnice pentru
obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism si a studiului
geotehnic pentru obiectivul de investitii Reabilitare imobil "Cladire (fost sediu
Ansamblul de cantece si dansuri Burnasul) ", situat in municipiul Alexandria,
proprietate privata ajudetului Teleorman - cu o valoare estimata de 10.000 lei, fara
TVA;
- poziţia 42 - Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale, pentru inscrierea in
cartea funciara si intabularea drumului DJ 703 in vederea obtinerii finantarii
pentru proiectul "Reabilitare si modernizare DJ703, limita judet Olt - Balaci,
Ciolanesti (DJ 701 - Buzescu (DE70)" - cu o valoare estimata de 27.793 lei, fara
TVA;

- Capitolul LUCRARI se completează cu:
- pozitia 4 - Lucrari inlocuire tamplarie existenta (ferestre si usi) cu tamplarie PVC la
sediul Consiliului Judetean Teleorman - cu o valoare estimata de 295.000 lei, fara
TVA·,
Sursa de finanţare: Bugetul propriu al Judeţului Teleorman.
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MODIFICARE PROGRAM ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2020
Data
Modalitatea
Procedura
Data
Sursa de
Valoarea
CodCPV
Tipul şi obiectul contractului
(luna)
(luna)
de derulare
finanţare
stabilită
estimată
a
de achiziţie publica! acordului estimată
estimată
a
procedurii
contractului
cadru
pentru
de atribuire
pentru
de achiziţie
iniţierea
atribuirea
online/offIine
publică!
procedurii contractului
acordului de achiziţie
cadru
publică!
Lei, fără
acordului
TVA
cadru
7
8
4
5
6
3
2
1

Contract de achizifie publică de
produse
Autoturism
Lot 1- Autoturism de teren
Lot 2 - Autoturism

34110000-1

145.463,
din care:

PRODUSE
Procedura
Bugetul
propriu al simplificata

Iulie
2020

judeţului

73.200 Teleorman
72.263

Elaborat
Serviciul achiziţii pyblice şi contracte,
Şef ser

Bogdan An~i. 1'1-:";;::
Consilier achiziţii publice
AUI-elia ~cpopescu
Isaura Giuliana Vasile
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August
2020

Online
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responsabilă

cu aplicarea
procedurii de
atribuire

9
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Obs.
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PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2020, FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI TELEORMAN
MODIFICARE ANEXA PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE
Nr.
crt.

Obiectul

achiziţiei

directe

1

O

CodCPV

2

finanţare

Data

Dată

estimată

estimată

estimată

Lei, fără
TVA

pentru
iniţiere

pentru
finalizare

5

Martie
2020

Valoarea

Sursa de

4

3

Document
justificativ

Obs.

6

7

8

August
2020

achiziţie publică!

PRODUSE
1

Calculatoare

30213000-5

70.424

.
10

28

29

Bugetul propriu al
Teleorman

judeţului

Articole şi accesorii electrice

Mobilier

Scaun de birou ergonomic

31224810-3

39100000-3

39112000-0

3.758

5.440

1.050

judeţului

Bugetul propriu al
Teleorman

Martie
2020

Iulie
2020

Bugetul propriu al
judeţului Teleorman

Aprilie
2020

Iulie
2020

Bugetul propriu al
judeţului Teleorman

Aprilie
2020

Iulie
2020

Contract de
Comanda
Contract de
achiziţie publică!

Comanda
Contract de
achiziţie publică!

Comanda
Contract de
achiziţie publică!

Comanda

I

I

!

I

COMPLETARE ANEXA PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE
Obiectul achiziţiei directe

Nr.
crt.

1

O

CodCPV

2

Data

Dată

estimată

estimată

Lei, fără
TVA
3

pentru

Valoarea

Sursa de

finanţare

iniţiere

4

5

Obs.

estimată

Document
justificativ

pentru
finalizare
6

7

8

PRODUSE
J ante de aliaj

44

Aparate de aer conditionat

45

34324000-4

39717200-3

7.200

Bugetul propriu al
Teleorman

judeţului

6.200

Bugetul propriu al
Teleorman

judeţului

Iulie

Iulie

Contract de

2020

2020

achiziţie publică!

Iulie

Iulie

Comanda
Contract de

2020

2020

achiziţie publică!

Comanda

.
39

40

.

41

SERVICII
Servicii de dezinfectie
în incinta
'.
Palatului Administrati

a
elaborare
de
Servicii
a
Avizare
de
Documentatiei
Lucrarilor de Interventii, pentru
obiectivul de investitii Reabilitare
sediu
(fost
imobil
"Cladire
Ansamblul de cantece si dansuri
Burnasul)", situat in municipiul
Alexandria, proprietate privata a
judetului Teleorman
Servicii pentru asigurarea verificarii
tehnice a Documentatiei de Avizare
a Lucrarilor de Interventii (DAU), a
pentru
tehnice
documentatiilor
avizelor/acordurilor
obtinerea
certificatul de
prin
solicitate
. urbanism si a studiului geotehnic

90921000-9

45.500

Bugetul propriu al
Teleorman

August

Septembrie

Contract de

2020

2020

achiziţie publică!

Bugetul propriu al
judeţului Teleorman

August

Septembrie

Comanda
Contract de

2020

2020

achiziţie publică!

judeţului

71322000-1

73.000

Comanda

71356300-1

10.000

Bugetul propriu al
Teleorman

judeţului

August

Septembrie

Contract de

2020

2020

achiziţie publică!

Comanda

---

pentru obiectivul de investitii
Reabilitare imobil "Cladire (fost
sediu Ansamblul de cantece SI
dansuri Burnasul)" , situat in
municipiul Alexandria, proprietate
privata a judetului Teleorman
42 Servicii
de
intocmire
a
documentatiilor cadastrale, pentru
inscrierea in cartea funciara si
intabularea drumului DJ 703 in
vederea obtinerii finantarii pentru
proiectul
SI
"Reabilitare
. modernizare DJ703, limita judet Olt
- Balaci, Ciolanesti (DJ 701 Buzescu (DE70)"

71354300-7

27.793

Bugetul propriu al
judeţului Teleorman

August
2020

Septembrie
2020

Contract de
achiziţie publică!

Comanda

LUCRARI
4

.

Lucrari inlocuire tamplarie existenta
(ferestre si usi) cu tamplarie PVC la
sediul
Consiliului
Judetean
Teleorman

45441100-5

295.000

Bugetul propriu al
Teleorman

judeţului

August
2020

Septembrie
2020

Contract de
achiziţie publică!

Comanda

Elaborat
Serviciul achiziţii publice şi contracte,
Şef 9f\rviciu
Bogdan Andr4t Potbăniceanu

Consilier achiziţii publice
Aurelia ~pescu

Isaura Giuliana Vasile
G"t.A?.1~

