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1. Noţiuni introductive 

 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și a H.G. nr.395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Comuna Pesac a 

procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaţiilor cel puţin a următoarelor 

elemente estimative: 

 nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat 

al unui proces de achiziţie; 

 valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi; 

 capacitatea profesională existenta la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui 

proces care sa asigure beneficiile anticipate; 

 resursele existente la nivel de autoritate contractantă și, după caz, necesarul de resurse 

suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţie publică. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică a Comunei Pesac, reprezintă totalitatea 

proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de Comuna Pesac în calitate de autoritate 

contractantă pe parcursul unui an. 

Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în ultimul 

trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în 

aceasta, și se aprobă de către conducătorul autorității contractante. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică este valabila pe perioada 01.01.2017- 

31.12.2017. 

Strategia anuală de achiziţie publică a Comunei Pesac, se poate modifica sau completa 

ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus. Introducerea 

modificărilor și completărilor în prezenta Strategie, este condiţionată de identificarea surselor de 

finanţare. 

In cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei Pesac, se va elabora 

Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și 

monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru 

planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a 

obiectivelor din strategia locală de dezvoltare a Comunei Pesac. 

 

 

2. Etapele procesului de achiziţie publică 

 

2.1. Atribuirea unui contract de achiziţie publică este rezultatul unui proces ce se derulează în mai 

multe etape. 

 

2.2. Comuna Pesac în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a se documenta și de a 

parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte: 

a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 

b) etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului; 

c) etapa postatribuire contract, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului. 



 

2.3. Etapa de planificare/pregatire a unui proces de achiziţie publică 

-  Se inițiază prin identificarea necesităţilor și elaborarea referatelor de necesitate; 

- Se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a documentaţiei de 

atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum și a strategiei de contractare pentru 

procedura respectivă. 

- Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală 

sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7, alin. 5 din Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice, iniţiată de Comuna Pesac și este obiect de evaluare a Agenţiei Naţionale a 

Achiziţiilor Publice, în condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 

planificare/pregatire a achiziţiei în legătură cu: 

 

a) relatia dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și 

resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele 

procesului de achiziţie publică, pe de altă parte; 

b) procedura de atribuire aleasă, precum și modalităţile speciale de atribuire a contractului de 

achiziţie publică asociate, dacă este cazul; 

c) tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia; 

d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de 

gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligaţiilor contractuale; 

e) justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului, precum și orice alte elemente 

legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă; 

f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69, alin. 2-5 

din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice și, după caz, decizia de a reduce termenele în 

condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi, criteriile de calificare privind 

capacitatea și, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizaţi; 

g) obiectivul din strategia locală de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul respectiv, 

dacă este cazul; 

h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autoritătii contractante. 

 

2.4. Etapa de organizare a procedurii și atribuire a contractului începe prin transmiterea 

documentaţiei de atribuire în SEAP și se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de 

achiziţie publică. 

Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, Comuna Pesac va realiza 

un proces de achiziţie publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări, respectiv cu 

resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate existente la 

nivel de autoritate contractantă. 

Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor de sarcini/specificatiilor tehnice, 

prin excepţie de la regula de mai sus, Comuna Pesac va recurge la ajutorul unui furnizor de 

servicii, selectat în condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice. 

 

 

3. Programul anual al achiziţiilor publice 

 

3.1. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2017 la nivelul Comunei Pesac se elaborează 

pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele Comunei Pesac și cuprinde 

totalitatea contractelor de achiziţie publică pe care Comuna Pesac intenţionează să le atribuie în 

decursul anului 2017. 

3.2. La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017, Comuna Pesac a 

ținut cont de : 

a) necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări; 

b) gradul de prioritate a necesităţilor; 



c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmeaza a fi identificate. 

După aprobarea bugetului propriu, precum și ori de câte ori intervin modificări în bugetul Comunei 

Pesac, programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017, se va actualiza în funcţie de 

fondurile aprobate. 

 

3.3. Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 al Comunei Pesac, este prevăzut în 

anexa la prezenta Strategie și cuprinde cel puţin informaţii referitoare la: 

a) obiectul contractului de achiziţie publică; 

b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 

c) valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de 

achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 

d) sursa de finanţare ; 

e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 

f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 

g) data estimată pentru atribuirea contractului; 

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 

3.4. După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 al Comunei 

Pesac, și în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care se aprobă, prin grija compartimentului de 

achiziţii publice, se va publica în SEAP. 

De asemenea se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din Programul 

anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 al Comunei Pesac, precum și a oricăror modificări 

asupra acestuia, extrase care se refera la contractele de produse și/sau servicii a căror valoare 

estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art.7, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. 

Publicarea se va realiza în termen de 5 zile lucratoare de la data modificărilor. 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 al Comunei Pesac se va publica de 

asemenea pe pagina de internet a instituţiei www.primariapesac.ro. 

 

 

4. Excepţii 

 

Prin excepţie de la art. 12, alin. 1 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul în care Comuna Pesac implementează în 

cursul anului 2017, proiecte finanţate din fonduri nerambursabile are obligaţia de a elabora distinct 

pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, cu 

respectarea procedurilor de elaborare cuprinse în legislaţia achiziţiilor publice, a procedurilor 

prevăzute în Strategie. 

Comuna Pesac va derula toate procedurile de achiziţie numai prin Sistemul Electronic al 

Achiziţiilor Publice  SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai în 

condiţiile legii și numai pentru situaţiile expres reglementate prin lege. 

 

 

5. Prevederi finale 

 

5.1. Comuna Pesac, prin compartimentul de achiziţii publice, are obligaţia de a ține evidența 

achiziţiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice. 

5.2. În derularea procedurilor de achiziţii publice, Comuna Pesac este responsabilă pentru modul 

de atribuire a contractului de achiziţie publică, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor 

dispoziţiilor legale aplicabile. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţii publice pe anul 2017 a Comunei Pesac, se va aproba prin 

H.C.L., și se va publica pe pagina de internet www.primariapesac.ro, cu respectarea prevederilor 

Legii nr.52/2003. 

 

Primar Comuna Pesac,  

                     TOMA CORNEL 

Întocmit, Responsabil Achiziții Publice 

Inspector I superior DADA STEFANIA-AURELIA

http://www.primariapesac.ro/
http://www.primariapesac.ro/


 

 

ANEXA NR.1 – Programul Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2017 

(Anexă la Strategia anuală a achiziţiilor publice pe anul 2017 a Comunei Pesac) 
 

 APROB 
Conducătorul autorităţii contractante, 

Primar, TOMA CORNEL 
 

                     AVIZAT,  

   Compartimentul financiar – contabil 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AL COMUNEI PESAC PE ANUL 2017 
 

 

Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul 

contractului de 

achiziţie 

publică/acordului- 

cadru 

Cod CPV Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziţie 

publica 

/acordului 

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 

stabilită/instrumente 

specifice pentru 

derularea procesului 

de achiziţie 

Data (luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie publică/ 

acordului cadru 

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Persoana 

responsabilă cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire 

LEI, fără TVA online/offline 

1 Realizare branșamente 

cu apometre în Comuna 

Pesac 

45332200-5 
(Lucrări de 

instalare de 

echipamente pt 

distribuția apei) 

1.935.103 Buget 

de stat + 

Buget local 

Procedură 

 simplificată 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

2 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier  

Realizare branșamente 

cu apometre în Comuna 

Pesac 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

13.350 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 03.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

3 Asistență tehnică din 

partea proiectantului 

Realizare branșamente 

cu apometre în Comuna 

Pesac 

71356200-0  
(Servicii de 

asistenţă 

tehnică) 

13.350 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.02.2017 15.02.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

4 Achiziție autoturism 

Primărie 
34110000-1 

(Autoturisme) 

67.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.07.2017 15.07.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 
 



 

5 PT+DDE+DTAC 

Construcție trotuar  

DS 24 

71242000-6 
(Pregătire de 

proiecte și 

proiectare, 

estimare a 

costurilor) 

8.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.02.2017 15.02.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

6 Construcție trotuar DS 

24 
45233161-5 
(Lucrări de 

construcții de 

trotuare) 

80.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.07.2017 15.07.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

7 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier 

Contrucție trotuar DS 24 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

1.600 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.07.2017 15.07.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

8 Lucrări de reparare a 

drumurilor  
45233142-6 
(Lucrări de 

reparare a 

drumurilor)  

200.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

9 PT+DDE+DTAC 

Realizare parcări DS 24, 

DS 21 și DS 27 

71242000-6 
(Pregătire de 

proiecte și 

proiectare, 

estimare a 

costurilor) 

12.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

10 Realizare parcări  

DS 24, DS 21 și DS 27 
45223300-9 
(Lucrări de 

construcții de 

parcări) 

125.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 15.08.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

11 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier   

Realizare parcări DS 24, 

DS 21 și DS 27 

71521000-6 
(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

2.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 15.08.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

12 Reabilitare teren mic 

de sport 
45236119-7 
(Lucrări de 

reparare a 

terenurilor de 

sport) 

200.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.05.2017 30.05.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

13 PT+DDE+DTAC 

Construire capelă 

mortuară 

71242000-6 
(Pregătire de 

proiecte și 

proiectare, 

estimare a 

costurilor) 

20.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.06.2017 15.06.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 



 

 

14 Construire capelă 

mortuară 

 

45211350-7 
(Lucrări de 

construcţii de 

clădiri 

multifuncționale) 
 

380.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.10.2017 15.10.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

15 
Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier 

Construire capelă 

mortuară 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

7.600 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.10.2017 15.10.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

16 Reparaţie 

buldoexcavator JCB-

3CX 

50117300-1 
(Servicii de 

condiționare a 

vehiculelor) 

30.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

17 Reabilitare loc de joacă 

pentru copii 
37535200-9 

(Echipament pt 

terenuri de joacă) 

100.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.05.2017 15.05.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

18 Achiziționare mese și 

scaune pentru dotare 

Cămin cultural Pesac 

39112100-1 
(mese) 

39121200-8 
(scaune) 

130.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.10.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

19 Dotare bucătărie Cămin 

cultural 
39314000-6 

(Echipament de 

bucătărie 

industrială) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.10.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

20 Achiziţionare 

echipament PSI 
18143000-3 

(Echipamente de 

protecţie) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.05.2017 01.06.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

21 Reabilitare cameră 

centrală termică Primărie 
45343100-4 
(Lucrări de 

ignifugare) 

44221220-3  
(Uși ignifuge) 

 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.05.2017 01.06.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

22 Achiziționare poartă 

automatizată curte 

Primărie 

44221310-1  
(Porți de acces) 

7.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.04.2017 15.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

23 Sistem de supraveghere 

video în Comuna Pesac 
32323500-8 

(Sistem video de 

supraveghere) 

100.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.04.2017 15.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 



 

24 PT+DDE+DTAC 

Asfaltare accese trotuare 

Comuna Pesac 

71242000-6 
(Pregătire de 

proiecte și 

proiectare, 

estimare a 

costurilor) 

7.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.04.2017 15.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

25 Asfaltare accese trotuare 

Comuna Pesac 
45233222-1 
(Lucrări de 

pavare și de 

asfaltare) 

75.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 01.09.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

26 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier   

Asfaltare accese trotuare 

Comuna Pesac 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

1.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 01.09.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

27 Achiziție server Primărie 48821000-9 
(Server de rețea) 

15.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.10.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

28 Reparație totemuri 35261100-2 

(Panouri de 

informare cu 

mesaje variabile) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

29 Achiziție mobilier pentru 

dotare  

Compartimente Primărie 

39157000-7 
(Piese de 

mobilier) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

30 Realizare hală din 

structură metalică în 

curtea Primăriei 

45223210-1 
(Lucrări de 

structuri 

metalice) 

360.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

31 Reabilitare iluminat 

Primărie 
45310000-3 
(Lucrări de 

instalații 

electrice) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

32 Reabilitare iluminat 

Cămin cultural 
45310000-3 
(Lucrări de 

instalații 

electrice) 

6.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

33 Reabilitare gard teren 

parc central 
45453000-7 
(Lucrări de 

reparații 

generale și de 

renovare) 

20.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.10.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 



 

 

34 Realizare racorduri 

energie electrică  
45311200-2 
(Lucrări de 

conexiuni 

electrice) 

12.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

35 Servicii întocmire PUZ 

zonă rezidențială 
71410000-5 
(Servicii de 

urbanism) 

 

36.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

36 Servicii de ordonare și 

inventariere documente 

expirate în vederea 

selecționării și întocmire 

lucrare selecționare 

79995100-6 

(Servicii de 

arhivare) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.01.2017 01.02.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

37 Zilele Pesacului 92312240-5 
(Servicii prestate 

de artiști) 

24613200-6 
(Artificii) 

 

30.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 10.08.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

38 1 Decembrie 92312240-5 
(Servicii prestate 

de artiști) 

8.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.11.2017 25.11.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

39 Achiziție motocoase 16320000-4 
(Mașini de cosit) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

40 Achiziție polizor 

unghiular 
42631000-8 

(Maşini-unelte de 

finisare a 

metalelor) 

600 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

41 Achiziție aspirator 

frunze 
42999100-6 
(Aspiratoare, 

altele decât cele 

de uz casnic) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

42 Reparație și întreținere 

iluminat public 
50232100-1 
(Servicii de 

întreținere a 

iluminatului) 

20.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

43 Iluminat festiv 31522000-1 
(Ghirlande 

luminoase pt 

pomul de Crăciun) 

45310000-3 
(Lucrări de 

instalații electrice) 

15.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 



 

44 Achiziție echipamente 

IT 
30200000-1 

(Echipament şi 

accesorii 

pentru 

computer) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

45 Servicii întreţinere 

fotocopiatoare 
50313200-4 
(Servicii de 

întreținere a 

fotocopiatoarelor 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

46 Achiziţionare furnituri 

birou 
30192000-1 

(Accesorii de 

birou) 

25.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

47 Achiziționare materiale 

curăţenie 
39831240-0 
(Produse de 

curățenie) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

48 Achiziție carburanți și 

lubrifianți 
09134200-9 

(Motorină) 

09132100-4 

(Benzină fără 

plumb) 

24951100-6 

(Lubrifianți) 

50.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

49 Achiziție combustibil pe 

bază de lemn pentru 

centrala termică 

09111400-4 

(Combustibili 

pe bază de 

lemn) 

15.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

50 Identificare și 

poziționare parcele 

rămase de atribuit de 

către Comisia locală de 

fond funciar după 

aplicarea Legii 165/2013 

71351810-4 

(Servicii de 

topografie) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

51 Lucrări tehnice 

(geodezice, topografice, 

de cartare a spațiilor 

verzi) în vederea 

elaborării Registrului 

local al spațiilor verzi 

71351810-4 
(Servicii de 

topografie) 

40.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 



 

 

52 Întocmire documentații 

cadastrale pentru 

intabulări, dezmembrări 

parcele din domeniul 

public și privat al 

Comunei Pesac 

71354300-7 

(Servicii de 

cadastru) 

30.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

53 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier 

Extindere rețea de 

alimentare cu apă și 

echipare cabină foraj în 

Comuna Pesac, Județul 

Timiș 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

șantierului) 

5.014 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 01.03.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 



ANEXĂ LA ANEXA NR.1 

 

ANEXA PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul 

contractului de 

achiziţie 

publică/acordului- 

cadru 

Cod CPV Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziţie 

publica 

/acordului 

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 

stabilită/instrumente 

specifice pentru 

derularea procesului 

de achiziţie 

Data (luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie publică/ 

acordului cadru 

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Persoana 

responsabilă cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire 

LEI, fără TVA online/offline 

1 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier  

Realizare branșamente 

cu apometre în Comuna 

Pesac 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

13.350 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 03.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

2 Asistență tehnică din 

partea proiectantului 

Realizare branșamente 

cu apometre în Comuna 

Pesac 

71356200-0  
(Servicii de 

asistenţă 

tehnică) 

13.350 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.02.2017 15.02.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

3 Achiziție autoturism 

Primărie 
34110000-1 

(Autoturisme) 

67.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.07.2017 15.07.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

4 PT+DDE+DTAC 

Construcție trotuar  

DS 24 

71242000-6 
(Pregătire de 

proiecte și 

proiectare, 

estimare a 

costurilor) 

8.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.02.2017 15.02.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

5 Construcție trotuar DS 

24 
45233161-5 
(Lucrări de 

construcții de 

trotuare) 

80.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.07.2017 15.07.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

6 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier 

Contrucție trotuar DS 24 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

șantierului) 

1.600 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.07.2017 15.07.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



 

7 Lucrări de reparare a 

drumurilor  
45233142-6 
(Lucrări de 

reparare a 

drumurilor)  

200.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

8 PT+DDE+DTAC 

Realizare parcări DS 24, 

DS 21 și DS 27 

71242000-6 
(Pregătire de 

proiecte și 

proiectare, 

estimare a 

costurilor) 

12.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

9 Realizare parcări  

DS 24, DS 21 și DS 27 
45223300-9 
(Lucrări de 

construcții de 

parcări) 

125.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 15.08.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

10 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier   

Realizare parcări DS 24, 

DS 21 și DS 27 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

2.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 15.08.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

11 Reabilitare teren mic 

de sport 
45236119-7 
(Lucrări de 

reparare a 

terenurilor de 

sport) 

200.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.05.2017 30.05.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

12 PT+DDE+DTAC 

Construire capelă 

mortuară 

71242000-6 
(Pregătire de 

proiecte și 

proiectare, 

estimare a 

costurilor) 

20.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.06.2017 15.06.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

13 Construire capelă 

mortuară 

 

45211350-7 
(Lucrări de 

construcţii de 

clădiri 

multifuncționale) 
 

380.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.10.2017 15.10.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

14 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier 

Construire capelă 

mortuară 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

șantierului) 

7.600 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.10.2017 15.10.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



 

15 Reparaţie 

buldoexcavator JCB-

3CX 

50117300-1 
(Servicii de 

condiționare a 

vehiculelor) 

30.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

16 Reabilitare loc de joacă 

pentru copii 
37535200-9 

(Echipament pt 

terenuri de 

joacă) 

100.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.05.2017 15.05.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

17 Achiziționare mese și 

scaune pentru dotare 

Cămin cultural Pesac 

39112100-1 
(mese) 

39121200-8 
(scaune) 

130.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.10.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

18 Dotare bucătărie Cămin 

cultural 
39314000-6 

(Echipament de 

bucătărie 

industrială) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.10.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

19 Achiziţionare 

echipament PSI 
18143000-3 

(Echipamente de 

protecţie) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.05.2017 01.06.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

20 Reabilitare cameră 

centrală termică Primărie 
45343100-4 
(Lucrări de 

ignifugare) 

44221220-3  

(Uși ignifuge) 

 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.05.2017 01.06.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

21 Achiziționare poartă 

automatizată curte 

Primărie 

44221310-1 
(Porți de acces) 

7.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.04.2017 15.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

22 Sistem de supraveghere 

video în Comuna Pesac 
32323500-8 

(Sistem video de 

supraveghere) 

100.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.04.2017 15.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

23 PT+DDE+DTAC 

Asfaltare accese  trotuare 

Comuna Pesac 

71242000-6 
(Pregătire de 

proiecte și 

proiectare, 

estimare a 

costurilor) 

7.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.04.2017 15.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



 

 

24 Asfaltare accese trotuare 

Comuna Pesac 
45233222-1 
(Lucrări de 

pavare și de 

asfaltare) 

75.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 01.09.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

25 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier   

Asfaltare accese trotuare 

Comuna Pesac 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

1.500 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 01.09.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

26 Achiziție server Primărie 48821000-9 
(Server de rețea) 

15.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.10.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

27 Reparație totemuri 35261100-2 

(Panouri de 

informare cu 

mesaje variabile) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

28 Achiziție mobilier pentru 

dotare  

Compartimente Primărie 

39157000-7 
(Piese de 

mobilier) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

29 Realizare hală din 

structură metalică în 

curtea Primăriei 

45223210-1 
(Lucrări de 

structuri 

metalice) 

360.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

30 Reabilitare iluminat 

Primărie 
45310000-3 
(Lucrări de 

instalații 

electrice) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

31 Reabilitare iluminat 

Cămin cultural 
45310000-3 
(Lucrări de 

instalații 

electrice) 

6.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

32 Reabilitare gard teren 

parc central 
45453000-7 
(Lucrări de 

reparații 

generale și de 

renovare) 

20.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.10.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

33 Realizare racorduri 

energie electrică  
45311200-2 
(Lucrări de 

conexiuni 

electrice) 

12.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 



 

34 Servicii întocmire PUZ 

zonă rezidențială 
71410000-5 
(Servicii de 

urbanism) 

 

36.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.04.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

35 Servicii de ordonare și 

inventariere documente 

expirate în vederea 

selecționării și întocmire 

lucrare selecționare 

79995100-6 

(Servicii de 

arhivare) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.01.2017 01.02.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

36 Zilele Pesacului 92312240-5 

(Servicii prestate 

de artiști) 

 

30.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.08.2017 10.08.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

37 1 Decembrie 92312240-5 

(Servicii prestate 

de artiști) 

8.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

15.11.2017 25.11.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

38 Achiziție motocoase 16320000-4 
(Mașini de cosit) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

39 Achiziție polizor 

unghiular 
42631000-8 

(Maşini-unelte 

de finisare a 

metalelor) 

600 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

40 Achiziție aspirator 

frunze 
42999100-6 
(Aspiratoare, 

altele decât cele 

de uz casnic) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 15.03.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

41 Reparație și întreținere 

iluminat public 
50232100-1 
(Servicii de 

întreținere a 

iluminatului) 

20.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

42 Iluminat festiv 31522000-1 
(Ghirlande 

luminoase pt 

pomul de 

Crăciun) 

45310000-3 
(Lucrări de 

instalații 

electrice) 

15.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.11.2017 15.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



 

43 Achiziție echipamente IT 30200000-1 
(Echipament şi 

accesorii pentru 

computer) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

44 Servicii întreţinere 

fotocopiatoare 
50313200-4 
(Servicii de 

întreținere a 

fotocopiatoarelor 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

45 Achiziţionare furnituri 

birou 
30192000-1 

(Accesorii de 

birou) 

25.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

46 Achiziționare materiale 

curăţenie 
39831240-0 
(Produse de 

curățenie) 

5.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

47 Achiziție carburanți și 

lubrifianți 
09134200-9 
(Motorină) 

09132100-4 

(Benzină fără 

plumb) 

24951100-6 

(Lubrifianți) 

50.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

48 Achiziție combustibil pe 

bază de lemn pentru 

centrala termică 

09111400-4 

(Combustibili pe 

bază de lemn) 

15.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

49 Identificare și 

poziționare parcele 

rămase de atribuit de 

către Comisia locală de 

fond funciar după 

aplicarea Legii 165/2013 

71351810-4 

(Servicii de 

topografie) 

10.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

50 Lucrări tehnice 

(geodezice, topografice, 

de cartare a spațiilor 

verzi) în vederea 

elaborării Registrului 

local al spațiilor verzi 

71351810-4 

(Servicii de 

topografie) 

40.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



 

51 Întocmire documentații 

cadastrale pentru 

intabulări, dezmembrări 

parcele din domeniul 

public și privat al 

Comunei Pesac 

71354300-7 

(Servicii de 

cadastru) 

30.000 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

01.03.2017 01.11.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

52 Asistență supraveghere 

prin diriginte de șantier 

Extindere rețea de 

alimentare cu apă și 

echipare cabină foraj în 

Comuna Pesac, Județul 

Timiș 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

șantierului) 

5.014 Buget 

local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 01.03.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



 

ANEXA NR.2 - Programul Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2017 

pentru proiectul „REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA PESAC, LOCALITATEA PESAC”  

(Anexă la Strategia anuală a achiziţiilor publice pe anul 2017 a Comunei Pesac) 
 

 

APROB 

Conducătorul autorităţii contractante 

                   Primar, TOMA CORNEL 
 

 
 

         AVIZAT 
   Compartimentul financiar – contabil 

 

 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AL COMUNEI PESAC PE ANUL 2017 

pentru proiectul „REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA PESAC, LOCALITATEA PESAC”  

SUBMĂSURA 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul 

contractului de 

achiziţie 

publică/acordului- 

cadru 

Cod CPV Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziţie 

publică 

/acordului 

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 

stabilită/instrumente 

specifice pentru 

derularea procesului 

de achiziţie 

Data (luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie publică/ 

acordului cadru 

Modalitatea 

de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire 

Lei+Euro, 

fără TVA 

online/offline 

1 Realizare sistem de 

canalizare și stație de 

epurare în Comuna Pesac, 

Localitatea Pesac 

45232400-6  

(Lucrări de construcții 

de canalizare de ape 

reziduale) 

45232400-6  
(Lucrări deconstrucții 

de stații de epurare a 

apelor reziduale) 

3.928.668,97 

lei / 

896.406,04 

euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Procedură 

 simplificată 

03.01.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



4 Execuție branșament energie 

electrică pentru stația de 

epurare a investiției  

Realizare sistem de 

canalizare și stație de 

epurare în Comuna Pesac, 

Localitatea Pesac 

45311200-2  

(Lucrări de conexiuni 

electrice) 

80.000 lei / 

17.683,46 

euro 

Buget local Achiziție 

directă 

03.01.2017 31.12.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Asistență supraveghere prin 

diriginte de șantier   

Realizare sistem de 

canalizare și stație de 

epurare în Comuna Pesac, 

Localitatea Pesac 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

29.960,63 lei 

/ 6.622,66 

euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

3 Servicii de consultanță în  

domeniul managementului 

investiției  Realizare sistem 

de canalizare și stație de 

epurare în Comuna Pesac, 

Localitatea Pesac 

79411000-8   

(Servicii generale de 

consultanță în 

management) 

62.286 lei / 

13.767,90 

euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



 

ANEXĂ LA ANEXA NR.2 

 

ANEXA PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 

PENTRU PROIECTUL  

„REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA PESAC, LOCALITATEA PESAC”  

 
 

Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul 

contractului de 

achiziţie 

publică/acordului- 

cadru 

Cod CPV Valoarea 

estimată a 

contractulu

i de 

achiziţie 

publica 

/acordului 

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 

stabilită/instrumente 

specifice pentru 

derularea procesului 

de achiziţie 

Data (luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publică/ 

acordului cadru 

Modalitatea 

de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire 

Lei+Euro, 

fără TVA 

online/offline 

1 Asistență supraveghere prin 

diriginte de șantier   

Realizare sistem de 

canalizare și stație de 

epurare în Comuna Pesac, 

Localitatea Pesac 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

29.960,63 lei 

/ 6.622,66 

euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

2 Servicii de consultanță în  

domeniul managementului 

investiției  Realizare sistem 

de canalizare și stație de 

epurare în Comuna Pesac, 

Localitatea Pesac 

79411000-8   

(Servicii generale de 

consultanță în 

management) 

62.286 lei / 

13.767,90 

euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

3 Execuție branșament energie 

electrică pentru stația de 

epurare a investiției  

Realizare sistem de 

canalizare și stație de 

epurare în Comuna Pesac, 

Localitatea Pesac 

45311200-2  

(Lucrări de conexiuni 

electrice) 

80.000 lei / 

17.683,46 

euro 

Buget local Achiziție 

directă 

03.01.2017 31.12.2017 offline Dada Stefania-

Aurelia 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.3 - Programul Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2017 

pentru proiectul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA PESAC”  

(Anexă la Strategia anuală a achiziţiilor publice pe anul 2017 a Comunei Pesac) 
 

APROB 
Conducătorul autorităţii contractante 

                   Primar, TOMA CORNEL 
 

         AVIZAT 

   Compartimentul financiar – contabil 
 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AL COMUNEI PESAC PE ANUL 2017  

pentru proiectul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA PESAC” 

SUBMĂSURA 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 
 

 

Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul 

contractului de 

achiziţie 

publică/acordului- 

cadru 

Cod CPV Valoarea 

estimată a 

contractului 

de achiziţie 

publica 

/acordului 

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 

stabilită/instrumente 

specifice pentru 

derularea procesului 

de achiziţie 

Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publică/ 

acordului cadru 

Modalitatea 

de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire 

Lei+Euro, 

fără TVA 

online/offline 

1 PT+DDE+DTAC+ 

Asistență tehnică din 

partea proiectantului 

Construire grădiniță cu 

program prelungit, 

Comuna Pesac 

71322000-1   

(Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

construcţia de lucrări 

publice) 

71356200-0   

(Servicii de asistenţă 

tehnică) 

58.087,27 lei / 

13.078,59 euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Procedură 

 simplificată 

03.01.2017 19.09.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

2 Servicii de verificare 

tehnică PT Construire 

grădiniță cu program 

prelungit, Comuna Pesac 

71248000-8 

(Supraveghere a 

proiectului şi 

documentare) 

1.000 lei / 

225,15 euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 19.09.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

3 Construire grădiniță cu 

program prelungit, 

Comuna Pesac 

45214100-1  

(Lucrări de construcții 

de grădinițe) 

1.713.673,44 lei 

/ 385.840,82 

euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Procedură 

 simplificată 

19.09.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 



 

4 Dotare grădiniță cu  

program prelungit  

Comuna Pesac 

39161000-8 

(Mobilier pentru 

grădinițe) 

30200000-1 
(Echipament şi 

accesorii pentru 

computer) 

39700000-9 

(Aparate de uz casnic)  

37535200-9 
(Echipament pentru 

terenuri de joacă) 

109.266,67 lei / 

24.601,85 euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție  

directă 

19.09.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

5 Asistență supraveghere  

prin diriginte de șantier 

Construire grădiniță cu 

program prelungit,  

Comuna Pesac 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

santierului) 

12.130,91 lei / 

2.731,32 euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

19.09.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

6 Servicii de consultanță în  

domeniul managementului 

investiției Construire 

grădiniță cu program 

prelungit, Comuna Pesac 

79411000-8   

(Servicii generale de 

consultanță în 

management) 

35.600 lei / 

8.015,49 

 euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

19.09.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ LA ANEXA NR.3 

 

 

 

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE 

PENTRU PROIECTUL  

„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA PESAC” 
 

 

Nr. 

crt. 

Tipul și obiectul 

contractului de 

achiziţie 

publică/acordului- 

cadru 

Cod CPV Valoarea 

estimată a 

contractulu

i de 

achiziţie 

publica 

/acordului 

cadru 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 

stabilită/instrumente 

specifice pentru 

derularea procesului 

de achiziţie 

Data (luna) 

estimată 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publică/ 

acordului cadru 

Modalitatea 

de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire 

Lei+Euro, 

fără TVA 

online/offline 

1 Servicii de verificare tehnică 

PT Construire grădiniță  

cu program prelungit,  

Comuna Pesac 

71248000-8 
(Supraveghere a 

proiectului şi 

documentare) 

1.000 lei / 

225,15 euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

03.01.2017 19.09.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

2 Dotare grădiniță cu  

program prelungit  

Comuna Pesac 

39161000-8 

(Mobilier pentru 

grădinițe) 

30200000-1 
(Echipament şi 

accesorii pentru 

computer) 

39700000-9 

(Aparate de uz 

casnic)  

37535200-9 
(Echipament pentru 

terenuri de joacă) 

109.266,67 

lei / 

24.601,85 

euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție  

directă 

19.09.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 

 

 



 

3 Asistență supraveghere prin 

diriginte de șantier 

Construire grădiniță cu 

program prelungit,  

Comuna Pesac 

71521000-6 

(Servicii de 

supraveghere a 

șantierului) 

12.130,91 lei 

/ 2.731,32 

euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

19.09.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

4 Servicii de consultanță în  

domeniul managementului 

investiției Construire 

grădiniță cu program 

prelungit, Comuna Pesac 

79411000-8   

(Servicii generale de 

consultanță în 

management) 

35.600 lei / 

8.015,49 

 euro 

FEADR + 

Cofinanțare 

buget local 

Achiziție 

directă 

19.09.2017 31.12.2017 online Dada Stefania-

Aurelia 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Responsabil Achiziții Publice 

Inspector I superior DADA STEFANIA-AURELIA 
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