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Nr.   10.891  din 25.10.2021                                     AVIZAT 

                 Secretar general 

         Dan Codruța-Alexandrina 

 

H O T Ă R Â R E  

Nr.            din   

 

privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a planului de achiziții la nivelul  

Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna 

Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru  anul 2022 
 

 Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, Judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară din ….  

 Luând act de: 

- referatul de aprobare nr.10.890 din 25.10.2021 prezentat  de către Primarul Comunei Ibăneşti; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub nr.10.893 din 25.10.2021 cu privire la Planul 

anual al achizițiilor publice la nivelul Comunei Ibănești;   

  Având în vedere:  

- prevederilor art.12 alin. (1-5) din HG nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului –cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.41 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.b) și lit.d), alin. (4) lit. d) și lit. e), alin. 7 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Luând în considerare: 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi prevederile Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;  

În temeiul art.139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.b) OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- (1) Se aprobă Strategia anuală a achiziţiilor publice la nivelul Comunei Ibăneşti pentru anul 2022 

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Programul anual  al achizițilior publice pentru anul 2022, la nivelul Comunei Ibănești, prevăzut 
în Anexa 2, care face parte integral din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Programul anual al achizițilior publice pentru anul 2022, pentru  proiectul ,,Reabilitare și 
modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești,, prevăzut în Anexa 3, care face parte integral 

din prezenta hotărâre. 

(4)  Se aprobă Programul anual al achizițilior publice pentru anul 2022, pentru  proiectul ,,Reabilitare și 
modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești-Pădure, comuna Ibănești,, prevăzut în Anexa 4, care face parte 

integral din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul Serviciului Public de 

alimentare cu apă şi canalizare – Comuna Ibăneşti, prevăzut în Anexa 5 (apa) și Anexa 6 (canalizare),  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 la nivelul Şcolii Gimnaziale Ibăneşti, 
prevăzut în Anexa 7,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – După aprobarea bugetului local pe anul 2022, orice modificare  adusă  programelor anuale de 

achizitii publice aprobate prin prezenta hotărăre va fi supusă aprobării ordonatorului principal de credite. 

Art.5. –Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil impozite şi 
taxe, Compartimentului de achiziţii publice şi urbanism, Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – 

Comuna Ibaăesti, Școlii Gimnaziale Ibanești şi se aduce la cunoştinţa public prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa: www.ibanesti.ro 

Inițiator 

Primar 

 Dan  VasileDumitru 

http://www.ibanesti.ro/
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Nr.   10.890    din 25.10.2021          
Dosar nr. A1 

 
 

Referat de aprobare 
 
Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie publică şi a Programului anual al 

achiziţiilor publice pentru anul 2022  
 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG 
nr.395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
Comuna Ibănești a procedat la întocmirea prezentului Program anual al achizițiilor 
publice și a Strategiei anuale de achiziţie publică. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei Ibănești 
reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de Comuna 
Ibănești în calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar, respectiv pe 
perioada 01.01.2022 - 31.12.2022. 

Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei Ibănești se poate modifica 
sau completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai 
sus. Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie, este condiţională 
de identificarea surselor de finanţare, în cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la 
nivelul Comunei Ibănești, se va elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de 
procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor 
necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor 
din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de 
necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea 
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care Comuna Ibănești 
intenţionează să le atribuie în decursul anului următor. 

Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză și aprobare  Strategia anuală 
a achiziţiilor publice şi  Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 al Comunei 
Ibănești. 

PRIMAR, 

Dan Vasile-Dumitru                  
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Nr.   10.893  din 25.10.2021 
Dosar A1 
 

 
Raport de specialitate 

 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a planului de 
achiziții la nivelul  Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și 
canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru  anul 2022 

 
 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică și Programul  anual al achizițiilor 
publice  la nivelul Comunei Ibănești, al Școlii gimnaziale Ibănești și al Serviciului Public 
de alimentare cu apă și canalizare –Comuna Ibănești, reprezintă totalitatea proceselor 
de achiziţie publică planificate a fi lansate de Comuna Ibănești în  calitate de autoritate 
contractantă pe parcursul unui an bugetar, aceasta fiind valabilă pe perioada 
01.01.2022-31.12.2022. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG 
nr.395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Comuna 
Ibănești a procedat la întocmirea prezentului Programul  anual al achizițiilor publice. 

În elaborarea acestuia se vor utiliza ca informatii cel putin următoarele elemente 
prevăzute în mod expres la art. 12  și 13 din HGR nr. 395/2015 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: 

Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a ţine cont de: 
    a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 
    c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
    (4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi 
actualiza programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate. 
    (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii 
referitoare la: 
    a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
    b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
    c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat 
al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
    d) sursa de finanţare; 
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    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. 

 Prin excepţie de la art. 12 alin. (1) “ Autoritatea contractantă are obligația de a 
elabora programul anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru 
planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate 
contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru 
verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/națională 
de dezvoltare, acolo unde este aplicabil”, în cazul în care autoritatea contractantă 
implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de 
cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un 
program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv. 

Strategia anuală de achiziţie publică și Programele anuale ale achizițiilor publice  
la nivelul Comunei Ibănești, Școlii gimnaziale Ibănești și a Serviciului Public de 
alimentare cu apă și canalizare –Comuna Ibănești se  pot  modifica sau completa 
ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus. 
Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie, este condiţională de 
identificarea surselor de finanţare, în cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la 
nivelul Comunei Ibănești, se vor elabora Programele anuale ale achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de 
procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor 
necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor 
din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză și aprobare  Proiectul de 
Hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

Consilier achiziții publice, 
Gliga Delia-Maria 

 
 

                  



  

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII  
PUBLICE  

 

  
           Întocmit/Redactat: Primar: Dan V.D/Cons. achiziții Gliga D.M_________________________ 
 RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, jud.Mureș, 

tel: 0265-538300/fax: 0265-538112, e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro  
                                                                                                                                                                                                       v.1/11.10.2021  1 

 
 

Nr.10.889 din 25.10.2021 
 

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIŢII 
PENTRU ANUL 2022 

 
 

1. Noţiuni introductive 
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare și a H.G. nr. 395/2016 - publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
Comuna Ibănești a prezentului Programul  anual al achizițiilor publice. 

În elaborarea acestuia se vor utiliza ca informatii cel putin următoarele elemente 
prevăzute în mod expres la art. 12  și 13 din HGR nr. 395/2015 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: 

Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a ţine cont de: 
    a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 
    c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
    (4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi 
actualiza programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate. 
    (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii 
referitoare la: 
    a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
    b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
    c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru 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. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei Ibănești reprezintă 
totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de instituţie în calitate de 
autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar. 

Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei Ibănești, se poate modifica 
sau completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor Legii 
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achiziţiilor publice 98/2016 și H.G. 395/02.06.2016. Introducerea modificărilor şi 
completărilor în prezenta Strategie, este condiţionată de identificarea surselor de finanţare.  

În cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei Ibănești, se va 
elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru 
planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate 
contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru 
verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia instituţiei. Programul anual al 
achizițiilor publice, Anexă la prezenta Strategie, reprezintă o variantă de lucru, care își va 
dobândi forma finală după aprobarea Bugetului Local al Comunei Ibănești pentru anul 
2022. 

2. Etapele procesului de achiziţie publică 
2.1. Atribuirea unui contract de achiziţie publică/ acord-cadru este rezultatul unui 

proces ce se derulează în mai multe etape 
2.2. Comuna Ibănești, în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a se 

documenta şi 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 şi atribuirea contractului / acordului-cadru 
c) etapa postatribuire contract / acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 
implementării contractului / acordului-cadru. 
 

2.3. Etapa de planificare/ pregătire a unui proces de achiziţie publică 
  Se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate de 
către compartimentele interne și se încheie cu aprobarea de către Primarul Comunei 
Ibănești (ordonator principal de credite) a documentaţiei de atribuire, inclusiv a 
documentelor-suport, precum şi 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 Comunei Ibănești şi este obiect de evaluare a Agenţiei 
Naţionale a Achiziţiilor Publice, în condiţiile stabilite la art. 23 din H.G. nr. 395/2016 - 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice.  

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 
planificare / pregătire a achiziţiei în legătură cu: 
a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o 
parte, şi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea 
activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică, pe de altă parte 
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b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a 
contractului de achiziţie publică asociate, dacă este cazul 
c) tipul de contract propus şi 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) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului / acordului-cadru, 
precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea 
contractantă şi / sau îndeplinirea obiectivelor acesteia 
f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. 
2 - 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi după caz decizia de a reduce 
termenele în condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare 
privind capacitatea şi după caz. criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de 
evaluare utilizaţi 
g) obiectivul din strategia locală / regională / naţională de dezvoltare la a cărui realizare 
contribuie contractul / acordul - cadru respectiv, dacă este cazul 
h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante. 

2.4. Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului / acordului-cadru  
 Începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată 
cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică / acordului-cadru. 
  Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, Comuna Ibănești 
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 / specificaţiilor tehnice, prin excepţie de la regula de 
mai sus, Comuna Ibănești va recurge la ajutorul unui specialist în domeniu, selectat în 
condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice. 

În vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are înfiinţat, în 
condiţiile legii, un compartiment intern de urbanism și achiziții publice, în cadrul căruia 
activează o persoană specializată în domeniul achiziţiilor. În aplicarea prevederilor art. 2 
alin. (3) din H.G. 395/2016, autoritatea contractantă, prin persoana specializată în 
domeniul achiziţiilor publice, are următoarele atribuţii principale: 

 
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea / recuperarea 
înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este 
cazul 
b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al 
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achiziţiilor publice 
c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 
atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a 
documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de 
specialitate 
d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 
Lege 
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire 
f) realizează achiziţiile directe 
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) și (5) din H.G. 395/ 2016, celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea 
compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de specificul şi 
complexitatea obiectului achiziţiei, în sensul celor mai sus menţionate. Sprijinirea activităţii 
compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice se realizează, fără a se 
limita la acestea, prin: 
a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi 
lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit 
competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor 
contracte / acorduri-cadru 
b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute 
la art. 155 din Legea 98/2016 
c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la 
lit. a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar / total actualizat al respectivelor 
necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică 
d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia 
bugetară a acestora (după aprobarea bugetului Comunei Ibănești de către Consiliul Local 
al Comunei Ibănești) 
e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia 
contractelor / acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea 
modificărilor propuse 
f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor 
contractuale. 
  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din H.G. 395/ 2016, autoritatea 
contractantă are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, denumite în continuare 
servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat 
în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor 
necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea 
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unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate 
etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de 
atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau 
soluţionarea contestaţiilor 

3. Programul anual al achiziţiilor publice 
3.1. Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al Comunei Ibănești se 

elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele interne ale 
instituţiei şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru pe care 
Comuna Ibănești intenţionează să le atribuie în decursul anului 2022. 

3.2. La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022, 
Comuna Ibănești a ţinut cont de: 
a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări 
b) gradul de prioritate a necesităţilor 
c) sursele de finanţare previzionate din bugetul comunei aferent anului 2022 (sub rezerva 
revizuirii Programului în urma aprobării bugetului Comunei Ibănești de către Consiliul 
Local al Comunei Ibănești). 

După aprobarea / rectificarea bugetului propriu, precum şi ori de câte ori intervin 
modificări, Comuna Ibănești va actualiza Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2022. Actualizările Programului anual al achizițiilor publice, prin anexe , pentru anul 2022 
vor fi aprobate de către conducătorul autorității contractante. 

3.3. Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al Comunei Ibănești, 
este prevăzut ca anexa la prezenta Strategie şi cuprinde, cel puţin, informaţii referitoare la: 

a) obiectul contractului de achiziţie publică / acordului-cadru 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV) 
c) valoarea estimată a contractului / acordului-cadru 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 on-line sau off-line. 
De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al Comunei Ibănești, precum şi a 
oricăror modificări asupra acestuia, extrase care se referă la contractele / acordurile-cadru 
de produse şi / 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, contractele / 
acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile 
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prevăzute la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Publicarea se va 
realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificărilor. 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al Comunei Ibănești se va 
publica, de asemenea, pe pagina de internet a instituţiei www.ibănești.ro. 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform căruia 
"prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune 
la dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set 
de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziţii la nivelul 
autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi 
monitorizarea implementării contractului, precum și pentru prevenirea / diminuarea 
riscurilor în achiziţiile publice", Comuna Ibănești va proceda la revizuirea Programului 
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 în vederea punerii de acord cu actele 
normative ce se vor elabora / aproba în legătură cu prezenta strategie, în termen de cel 
puţin 15 zile de la data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în 
actele normative care se vor elabora / aproba. 

4. Sistemul de control intern 
Având în vedere prevederile Ordinului 400/2015, conducerea Comunei Ibănești a 

dispus măsurile necesare pentru elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control 
intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. 

Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale 
măsurilor respective sunt cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial, elaborat şi actualizat la nivelul fiecărui compartiment al Comunei 
Ibănești. 

5. Excepţii 
5.1. 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 contractului de 
achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în cazul 
în care Comuna Ibănești va implementa în cursul anului 2022 proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile şi / sau proiecte de cercetare-dezvoltare, 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 interne. 

5.2. Având în vedere dispoziţiile art. 2 al. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice precum şi ale art. 1 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ 
acorduiui-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu referire la exceptările 
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de la legislaţia achiziţiilor publice a achiziţiilor de produse, servicii si/sau lucrări care nu se 
supun regulilor legale, Comuna Ibănești va proceda la achiziţia de produse, servicii şi/ sau 
lucrări exceptate, pe baza propriilor proceduri interne de atribuire cu respectarea 
principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică respectiv 
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, 
proporţionalitatea, asumarea răspunderii. 

Procedurile interne proprii se vor elabora pentru fiecare tip de produs, serviciu, 
lucrare similara, fie pentru o clasa/categorie de produse, servicii, lucrări, funcţie de 
specificul şi complexitatea achiziţiei. 

La elaborarea procedurilor interne proprii, se va ţine cont în mod obligatoriu şi de 
luarea tuturor măsurilor necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să 
determine existenţa unui conflict de interese şi/ sau împiedicarea, restrângerea sau 
denaturarea concurenţei. In cazul în care constată apariţia unei astfel de situaţii Comuna 
Ibănești are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr- o astfel de împrejurare, 
adoptând, potrivit competenţelor, după caz măsuri corective de modificare, încetare, 
revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire 
sau ale activităţilor care au legătură eu acestea. 

5.3. Comuna Ibănești 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 şi numai pentru situaţiile expres reglementate prin lege, achiziţiile 
directe se vor derula offline doar în cazuri temeinic justificate.  

6. Prevederi finale şi tranzitorii 
6.1. Comuna Ibănești prin compartimentul intern (persoana) specializat/ă în domeniul 

achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, 
precum şi a tuturor achiziţiilor de produse, servicii şi lucrări derulate prin proceduri de 
achiziţie publică, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţii se va aproba prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei Ibănești şi se va publica pe pagina de internet www.ibanesti.ro. 

 
 
 

PRIMAR, 
DAN  VASILE  DUMITRU 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREȘ 

COMUNA IBĂNEȘTI 
                  
   Nr.10805/22.10.2021                          A P R O B , 
                    P r i m a r 
                 Dan Vasile Dumitru 

 
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 

PENTRU ANUL 2022 
 

Nr. 
crt. 

Tipul și obiectul 
contractului de 

achiziție publică / 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
estimată a 

contractului / 
acordului- 

cadru 
Sursa 

de 
finanțare 

Procedura 
stabilită / 

instrumente 
specifice 

pentru 
derularea 

procesului de 
achiziție 

Modalitatea de 
derulare a 

procedurii de 
atribuire 

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire lei, fără TVA on-line / off-line 

1. Energie electrică 09310000-5 210.000 
Bugetul 

Comunei 
Ibănești 

Procedură 
simplificată on-line Gliga Delia-Maria 

 
        Întocmit, 

    Gliga  Delia- Maria 
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                                                                                                     Anexă privind achizițiile directe 
 
 

 

Nr. 
crt. Obiectul achiziției directe Cod CPV 

Valoarea 
Aprobata in 

dec 2021 

Sursa de finanțare 
Data 

estimată 
pentru inițiere 

Data 
estimată 
pentru 

finalizar
ea 

achiziției 
lei, fără TVA 

 

1 Flori, aranjamente florale, erbicide 
03110000-5 
03121200-7; 
03121210-0 

5.500 
Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

2 Lemn foc și cherestea 03410000-7 
03413000-8 22.000  Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

3 Lac 03422000-4 2.500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

4 Produse petroliere, combustibil, uleiuri , butelii, lifrom, gaz 
butelie 

09000000-3; 
09211000-1 
09211000-2 
09211600-7 
;09211610-0; 
09211900-0; 
09132000-3;  
09133000-0; 
09134200-9; 
09134100-8; 
09211650-2; 

65.500 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

5 Produse de balastieră (piatră concasată, nisip, pietriș) 
14210000-6;  
14212310-6 
14212330-2 

85.000 
Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

6 Produse abrazive 14810000-2 100 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

7 Alimente, băuturi și produse conexe 15000000-8 5.500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

8 Diverse produse alimentare,dulciuri 15800000-6 
15842300-5 20.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 
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9 Sare  15872400-5 16.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

10 Pachete de alimente 15897300-5 7.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

11 Diverse produse alimentare (pt.asigurarea hranei 
persoanele aflate în izolare) 15800000-6 23.500 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

12 Apă plată, apă minerală,diverse produse alimentare si 
produse uscate  

15981000-8 
15981100-9 

    15890000-3  
 

16.000 
Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

13 Utilaje agricole, piese, lanț drujbă, piese pentru utilaje 
agricole 

 16000000-
5;16311000-8; 
16320000-4; 
16600000-1; 

16800000-3 
16810000-6; 
16820000-9 

4.600 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

14 Mănuși de lucru 18141000-9 1.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

15 Măști chirurgicale  18143000-3 5.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

16 Îmbrăcăminte de uz profesional,echipamente de protecție, 
saci menajeri; Tricouri 

18000000-
9;18143000-3; 
18222000-1;  
18331000-8 
18424000-5; 
18424300-0; 
18937000-6; 
18937100-7 

8.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

17  Mănuși chirurgicale sterile pudrate latex   18424000-7 2.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

18 Produse din plastic 19520000-4 500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

19 Saci pentru deșeuri 19640000-4 600 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

20 

Imprimate și produse conexe, abonamente presă,cărți de 
bibliotecă, broșuri și pliante tipărite, fotografii pentru 
legitimații, timbre poștale, materiale publicitare, tuș, 
registre și diverse imprimate,Ziare,  reviste (ab Cuvintul 
Liber),Dosare APIA, registre  agricole, reviste 

22000000-0 
22110000-4; 
22113000-5; 
22140000-3; 
22150000-6; 
22200000-2 

39.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 
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22212100-0; 
22213000-6 
22315000-1; 
22410000-7; 

   22458000-5 
22462000-6; 
22612000-3; 
22800000-8; 
22813000-2; 
22816300-6; 
22830000-7; 
22852000-7; 
22900000-9; 
22993200-9 

21  Dezinfectant cu alcool și peroxid 24455000-8 1.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

22 Diferite poduse chimice 24960000-1          1.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

23 Hipoclorit de sodiu ; clor 
24311900-6 
24312000-4 
24312220-2 

6.000 
Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

24 

Echipament informatic și accesorii de birou,șervețele pt 
TFT/LCD, cartuș toner, drum, Calculatoare de birou, Mină 
roller,radieră, pixuri, carioci, creioane, mină pt. Creioane, 
ștampile cu text, corectoare, rulete, Etichete autocolante, 
Dispozitive de corectare, suport dosare, teuri, capse, 
pioneze, bibliorafturi, agrafe de birou, suport agrafe, 
capsatoare, decapsatoare, perforatoare, carton lucios, 
hârtie xerox, plicuri, articole de papetărie, plicuri, mapă 
protecție și articole similare, separatoare pt. Papetărie 
Etichete, reparatie calculator, echipamente și accesorii 
pentru computer, discuri, Dispozitive de stocare cu 
memorie flash, Discuri digitale polivalente, memorie flash 
Piese și accesorii pentru computere, Adaptor  USB 
Memorii intermediare (Secure digital Card Micro) 
Genți pentru computere portabile, mouse pentru computer 

30192000-1 
30192100-2; 
30125100-2 
30141200-1 
30192000-1 
30192100-2 
30192121-5 
30192123-9 
30192125-3 
30192126-0 
30192130-1 
30192132-5 
30192153-8 
30192160-0 
30192200-3 
30192800-9 
30192900-0 
30192910-3 
30193200-0 
30194810-6 

34.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 
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30197110-0 
30197130-6 
30197210-1 
30197220-4 

 
30197221-1 
30197320-5 
30197321-2 
30197330-8 
30197600-2 
30197642-8 
30199000-0 
30199230-1 
30199500-5 
30199600-6 
30199760-5 
30200000-1 
30213300-8 
30233180-6 
30234300-1 
30234400-2 

   30234600-4 
   30237000-9 
   30237132-3 
   30237230-0 

30237270-2 
30237410-6 

 

33 

 Mașini, aparate, echipamente li consumabile electrice, 
iluminat,Întrerupător de împământare, Cabluri 
prelungitoare, Racorduri de cabluri , izolate, Acumulatori, 
pile galvanice și baterii primare, Baterii, Lămpi electrice 
portabile, Plafoniere, Corpuri de iluminat pentru uz casnic, 
Bec economic, Dulii de lampă, Articole și accesorii 
electrice, Accesorii electrice, Electrozi, Prize sau suporturi 
pentru circuite integrate, Cablu de transmitere a datelor, 
corp stradal și lămpi stradale, Sisteme de detectare a 
incendiilor, Surse de alimentare electrică, Cartușe de 
toner, piese și accesorii pentru fotocopiatoare 

31000000-6 
31214120-6 
31224400-6 
31224810-3 
30125100-1 
30125100-2 
31342000-5 
31400000-0 
31434000-7 
31440000-2 
31521300-7 
31524120-2 
31527300-9 

250.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 
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31531000-7 
31532400-8 
31625100-4 
31680000-6 
31681000-3 
31681410-0 
31682530-4 
31711000-3 
31711140-6 
31712118-0 

34 
 Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si 
articole conexe  :Telefoane GSM, TP-Link, Routere, Sistem 
video, Conexiuni cu fibre optice, cabluri cu fibre optice, 
diverse materiale informatice -32350000-1 

32000000-3 
32252000-4 
32350000-1 
32323500-8 
32413000-1 
32413100-2 
32561000-3 
32581100-0 
32562000-0 

75.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

35 Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse 
de ingrijire personala 33000000-0 2.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

36 Aparate de sterilizare, de dezinfectare și de igienizare 
(dozator dezinfectant) 33191000-5 1.500 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

37 Articole de unică folosință (pt. persoanele aflate în izolare)  33772000-2 1.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

38 

Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport:  
Piese ,Motoare și piese pentru motoare, Piese de schimb 
mecanice, Osii (Braț),Amortizoare, Pneuri pentru 
autovehicule, Diverse piese de schimb ,Piese si accesorii 
pentru vehicule si pentru motoare de vehicule, Elemente 
pentru garduri, indicatoare stradale, Vidanjă –
CPV:34223340-1; Sărăriță –CPV:34144420-8, Indicatoare 
rutiere- cpv:34992200-9 

34000000-7 
34144420-8 
34224200-5 
34223340-1 
34310000-3 
34300000-0 
34320000-6 
34321100-4 
34325100-2 
34351100-3 
34913000-0 
34992200-9 
34928220-6 
34992300-0 

50.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

39 Anvelope 34631400-3 3.100 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 
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40 Măști chirurgicale unică folosință cu trei pliuri cu elastic 33140000-3 2.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

41 Teste rapide Coronavirus COVID 19 33141625-7 8.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

42 

Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de 
politie si de aparare:Echipamente de urgență și de 
siguranță(cheie hidrant, etc), Echipament de urgenta si de 
sigurant, , Sisteme de supraveghere, 
Camere video de securitate, Panouri de informare, 
Drapele  tricolor, Extinctoare portabile 

35000000-4: 
35100000-5 
35121300-1 
35111200-7 
35111320-4 
35125000-6 
35125300-2 
35261000-1 
35821000-5 

 

9.500 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

44 Ecusoane de identificare 35123400-6 200 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

 Articole și echipamente de sport 37400000-2 2.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

45 Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia 
ochelarilor:Echipamente de topografie,Debimetre ,Scanere 

38000000-5 
38295000-9 
38421110-6 
38520000-6 

10.500 

Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

46 

 Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate 
de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de 
curatat:Mobilier, Accesorii de mobilier (pahare, vase, 
perii,pensule pentru zugăvit interior, găleți, bureți, 
cuțite,foarfece, Accesorii pentru clasoare sau pentru 
dosare, Accesorii de spălătorie, Produse informative și de 
promovare, Instrumente de scris, Maturi, perii si alte 
articole de diverse tipuri  

39000000-2 
39100000-3 
39200000-4 
39221123-5 
39221220-5 
39224000-8  
39224200-0 
39224210-3 
39224300-1 
39224310-4 
39224320-7 
39224330-0 
39226220-0 
39241100-4 
39241200-5 
39264000-0 
39291000-8 
39292400-9 
39294100-0 

16.500 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 
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47 

 Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate 
de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de 
curatat 
Articole textile de uz casnic (Lenjerie de pat, fețe de masă, 
șervețele de toaletă, sfori, Echipamente pentru instalații 
de apă și canalizare, Odorizante  de interior, 
Distribuitoare de odorizante de interior, Articole de 
măturat, Produse de curățat, Detergenți, Detergență de 
vase, Produse de curățenie, Produse de curățat pentru 
podele, Solutie parbriz, Produse pentru spălat vase, 
Produse antipraf 

39000000-2  
39510000-0 
39512000-4 
39513100-2 
39710000-2 
39715300-0 
39717100-2 
39811100-1 
39811110-4 
39812400-1 
39830000-9 
39831200-8 
39831210-1 
39831240-0 
39831300-9 
39831500-1 
39832000-3 
39833000-0 

 

35.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

48 Articole textile confecționate 39520000-3 500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

49 Furnizare apă (COVID-19) 41110000-3 11.500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

50 
Utilaje de productie si utilizare a puterii mecanice (roți 
hidraulice, sorb motopompă,piese pentru 
robinete,robinete, pompe dozare) 

 
42100000-0: 

42112210-2, 
42122110-4, 
42122230-1 
42123300-0 
42131400-0, 
42132200-5; 

 

6.500 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

51 Registre 42512510-6 6.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

52  
Ventilator 42522000-1  

500 
Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

53 Mașini-unelte:mașini de filetat sau de găurit , piese și 
accesorii pentru mașini-unelte 

42000000-
6;42622000-2, 

42661200-9 
42670000-3 

8.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

54 Piese pentru excavatoare 43640000-1 3.500 Bugetul Comunei 02.2022 12.2022 
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Ibănești 

55 

Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru 
constructii; 
Materiale de constructii si articole conexe, Conducte, tevarie, 
tevi, tubaje, tuburi si articole conexe , Placi, folii, benzi si foi 
pentru materialele de constructii ,Diverse materiale de 
construcții(ciment, parchet, dulii, vopsele și materiale de 
acoperire a pereților, Materiale pentru instalatii de apa si 
canalizare,Conducte, țevi, țevărie, tubaje, tuburi și articole 
conexe, țevi,șindrile, colțar, cornier, etc), Racorduri 

44000000-0; 
44100000-1; 
44110000-1, 

 44110000-4, 
44111000-1, 
44111200-3, 
44111400-5, 
44112240-2, 
44112400-2, 
44112500-3; 
44115210-4; 
44160000-9 
44160000-9, 
44162500-8, 
44163100-1, 
44163230-1, 
44164310-3, 
44165100-5; 
44167100-9 
44170000-2, 
44171000-9; 
44172000-6 
44190000-8, 
44190000-8, 
44192000-2, 
44192200-4, 
44165100-5 

80.250 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

56 Beton gata pentru turnare C30/37D16S3 44114100-3 3.500+12.500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

57 Ferestre, uși și articole conexe, uși 44221000-5; 
44221200-7 20.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

58 
Cablu, sârmă  și produse conexe:articole din sârmă, plasă 
metalică, materiale de sudură, articole de fierărie, zăvor, 
cablu 

44300000-3, 
44310000-6, 
44313000-7, 
44315200-3, 
44316400-2, 
44316500-3, 
44321000-6 

500 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

59 Diverse produse fabricate si articole conexe:articole sanitare, 
Diverse echipamente de protecție împotriva incendiilor 

44400000-4, 
44411000-4, 22.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 
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44411100-5, 
44411300-7, 
44411400-8, 
44411700-1, 
44411720-7, 
44423000-1 
44423200-3, 
44424200-0, 
44424300-1, 
44480000-8, 
44482200-4. 

 
60 

 
Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si 
resorturi 
 

44500000-5  
44510000-8 
44511000-5 
44512000-2 
44512300-5 
44514100-7 
44520000-1 
44521110-2 
44521210-3 
44523100-3 
44530000-4 
44531100-2 
44531300-4 
44531510-9 

7.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

 61 Cisterne, rezervoare si containere; radiatoare si boilere pentru 
incalzire centrala 

44600000-6 
44612100-4 
44621200-1 

1.500 
Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

62 

Lucrari de constructii, lucrări de pregătire a șantierului, lucrări de 
construcții complete sau parțiale și lucrări publice , lucrări de 
finisare a construcțiilor, podețe, structuri din beton armat, lucrări 
de constructii de canalizare de ape reziduale, lucrări de drenaj, 
lucrări de întreținere a drumurilor, lucrări de instalare de 
echipament frigorific, mansardare  sediu prmărie – 
CPV:45262800-9 

45000000-7 
45100000-8 
45112000-5 
45112100-6 
45200000-9 
45212120-3 
45212140-9 
45221220-0 
45223500-1 
45232150-8 
45232400-6 
45232452-5 
45233141-8 
45233160-8 

2.000.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 
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45233222-1 
45233250-6 
45233260-9 
45261200-6 
45261900-3 
45261910-6 
45262800-9 
45310000-3 
45332000-3 
45331231-4 
45400000-1 
45453000-7 

63 Închiriere utilaje pentru dezăpezire, Închiriere de 
echipamnet de terasament cu operator 

45500000-2, 
45520000-8 120.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

64 
Pachete software  de birotică (autocad) si sisteme informatice, 
diverse pachete software si sisteme informatice, sistem integrat 
de gestionare activități de administrație publică și interacțiune cu 
cetățenii-48900000-7 

48000000-8  
48219500-1 
48325000-2 
48900000-7 
48920000-3 

14.500 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

65 

Servicii de reparare si intretinere(service si reparatii  iluminat 
public, service Sisteme de Supraveghere Video si Avertizare 
Incendii), Diverse servicii de întreținere și de reparare, Servicii 
de reparatii a autovehiculelor servicii de reparare si 
de intretinere a incalzirii centrale 

50000000-5 
50112100-4 
50232100-1 
50330000-7 
50413200-5 
50711000-2 
50720000-8 
50800000-3 

65.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

67 Servicii hoteliere , servicii de catering  55100000-1 
55523000-2 18.500 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

68 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) 60130000-8 
60140000-1 7.500 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

69 Servicii de transport aerian 60400000-2 1.900 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

70 Servicii poștale de distribuire a corespondenței, servicii 
SMS 

64000000-6 
64112000-4 
64212100-6 

15.000 
Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

71 
Servicii financiare si de asigurare,servicii de asigurare de 
răspundere civilă auto Dacia Duster și mașina de pompieri, 
microbuz transport persoane cu handicap, Casco, Servicii de 
asigurare contra accidentelor (pompieri) 

66000000-0 
66512100-3 
66516100-1 
66514100-7 
66514110-0 

30.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 
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66516100-1 

73 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize 71241000-9 16.800 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

74 Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor (SSM) 71317000-3 11.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

76 Servicii de inginerie geotehnică 71332000-4 2.500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

77 Servicii de topografie (ridicări topografice) 71351810-4 20.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

78 Servicii de asistență tehnică 71356200-0 7.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

 Servicii de analiză sau consultanță tehnică (obținere avize de 
gospodărire a apelor) 71621000-7 5.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

79 Sevicii actualizare și întreținere pagină web (internet), 
servicii de proiectare de site-uri 

72400000-4 
72413000-8 30.500 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

80 Servicii de gestionare documente 72512000-7 14.500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

81 Servicii informatice profesionale(jurisprudenta si Lege5) 72590000-7 6.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

82 Servicii de asistență și de consultanță informatică 
(programe conta, impozite, asistenta, registrul agricol) 72600000-6 18.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

83 Servicii de dezvoltare de software personalizat (Monitorul 
Oficial Local electronic) 72230000-6 3.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

84 Servicii de arhivare computerizată documente A4  72252000-6 12.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

85 
Servicii de asistență și de consultanță 
informatică(programe conta, impozite, asistenta, registrul 
agricol) 

72260000-6 8.000 
Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

86 Servicii de stocare a datelor 72317000-0 5.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

 Servicii de introducere de date 72312000-5 50.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

87 Servicii de transport bușteni 77210000-5 18.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

88 Servicii de defrișare(Servicii de cosit mecanic si vegetatie) 77211300-5 18.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

89 Servicii de exploatare material  lemnos 77211100-3 75.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

90 Servicii pentru silvicultura conexe (amenajarea pădurilor) 77230000-1 64.500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 
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91 Amenajare  și întreținere de spații verzi 
Servicii de întreținere a parcurilor 

77310000-6 
77313000-6 23.600 

Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

95 Publicitate  79341000-6 20.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

96 Servicii de campanii de publicitate(pagini aurii) 79341400-0 600 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

97 Servicii de promovare(ghidul primăriilor) 79342200-5 1.400 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

98 
Consultanță în actualizarea, supravegherea și 
îmbunătățirea sistemului de Management al calității –ISO 
9001:2015, în domeniul achizițiilor 

79400000-8 
79410000-1 
79411000-8 
79416000-3 
79418000-7 

40.000 

Bugetul Comunei 
Ibănești 

02.2022 12.2022 

99 Servicii de evaluare 79419000-4 10.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

100 Servicii de pază 79713000-5 74.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

101 Servicii de tipografie digitală 79811000-2 500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

102 Servicii de tipărire și de livrare(tichete grădiniță) 79823000-9 100 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

103 Abonament ZI de ZI 79824000-6 500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

104 Servicii de prelucrare arhivistică 79995100-6 15.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

105 Servicii de organizare de evenimente culturale (ACOR -
79952000-2 și  79952100-3 –ziua persoanelor vârstnice) 

79952100-3 
79952000-2 37.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

106 Pregătire profesională 80500000-9 
80530000-8 16.000 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

107 Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor 
septice 90460000-9 3.500 Bugetul Comunei 

Ibănești 02.2022 12.2022 

108 Servicii de dezăpezire 90620000-9 41.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

109 Servicii de curățare a cuptoarelor și a șemineelor 90915000-4 6.000 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

110 Servicii de bâlci 92331100-1 12.500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 
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111 Servicii diverse (Realizare baza de date cu datele de 
contact ale localnicilor) 98300000-6 4.500 

Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

112 Servicii cazare 98341000-5 500 Bugetul Comunei 
Ibănești 02.2022 12.2022 

 
      Data               ÎNTOCMIT, 
  22.10.2021                                  Consilier achiziții publice, 
                                                                                                                                                                 GLIGA   DELIA   MARIA 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREȘ 

SERVICIUL  PUBLIC  DE  ALIMENTARE CU  APĂ  ȘI CANALIZARE 

              
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  

PENTRU ANUL 2022 
 

Anexă privind achizițiile directe la –APĂ  
 

Nr. 
crt. Obiectul achiziției directe Cod CPV 

Valoarea 
estimată 

Sursa de finanțare 
Data 

estimată 
pentru 
inițiere 

Data estimată 
pentru 

finalizarea 
achiziției 

Persoana 
responsabilă cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire 
lei, fără TVA 

1. 
Produse de papetărie, rechizite de 
birou, obiecte promoționale, mobilier 
de birou și produse de curățenie 
(accesorii de birou) 

30192000-1 1.600 

Bugetul propriu 
02.2022 12.2022 

 
Gliga Petruț 

2. Materiale de curățenie 3019000-0 1.200 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
3. Energie electrică 09310000-5 27.030 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
4. Servicii vidanjare 90460000-9 8.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
5. Benzină 09132000-3 4.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
6. Motorină 09134200-9 8.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
7. Ulei motor 09211100-2 480 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
8. Reparații auto 50110000-9 2.400 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
9. Cizme 18100000-0 320 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 

10. Lopeți 44511120-2 100 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
11. Târnacop 44511320-4 100 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
12. Cazmale 44511110-9 50 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
13. Salopete de lucru 18114000-1 400 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
14. Piese de schimb mecanice 34320000-6 2.800 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
15. Servicii de telefonie 64212000-5 4.800 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
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16. Servicii de contabilitate 79211000-6 36.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
17. Butelie gaz 44411000-4 160 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 

18. 

Servicii de asistență informatică 
(contabilitate, salarii, impozite), 
servicii de backup (salvare date) si 
modul generare registrul public 
(M500) 

72610000-9 9.600 

Bugetul propriu 

02.2022 12.2022 

Gliga Petruț 

19. Motopompă 44400000-4 4.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
20. Mănuși protecție 18141000-9 40 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
21. Clor gazos  24311900-6 2.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
22. Hipoclorit de sodiu 24312220-2 480 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 

23. Servicii analiză a cantității apei 
potabile și reziduale 71900000-7 10.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 

24. Servicii de revisal 79631000-6 480 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
25. Servicii de inspecție tehnică 71631200-2 320 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
26. Tonere, drum 30125100-2 1.200 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 

27. Servicii de asigurare de răspundere 
civilă auto  66516100-1 800 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 

28. Țevi și racorduri 44163000-0 8.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 

29. Servicii monitorizare de audit a 
calitatii apei potabile   71620000-0  8.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 

30. Imprimate (chitanțiere, registre) 22000000-0 5.000 Bugetul propriu 02.2022 12.2022 Gliga Petruț 
 TOTAL  140.000 Bugetul propriu   Gliga Petruț 

   
                           Data                          ÎNTOCMIT, 
  14.10.2021                                    Șef serviciu, 
                                                                                                                                                                    GLIGA   PETRUȚ 






