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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
 CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  CILIBIA 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 

privind aprobarea Strategiei anuale și Programului de achiziţii publice 
a comunei Cilibia, pentru anul 2022. 

 
 

 
            CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CILIBIA, JUDEŢUL BUZĂU. 

            Având în vedere: 
            - referatul de aprobare a primarului comunei Cilibia, înregistrată la 

nr.2832/14.10.2021; 
            - raportul de avizare a Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- 

socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția 

mediului și turism, înregistrat la nr.____/2021; 
           -  avizul  secretarului general al u.a.t. dat pe proiectul de hotărâre; 

           - raportul compartimentului buget, finanțe, contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.2833/14.10.2021; 
           - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

           - prevederile art. 11 alin.(2), (3) și (6), art.12 și ale art.13 din Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acord-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

           - Ordinul A.N.A.P. nr. 281/2016, cu modificările și completările ulterioare ;                   
            In temeiul art. 139 alin.(2) lit.b) și respectiv alin. (4) lit. e) și art. 196 

alin.(1) lit.,,a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, modificată și completată ulterior; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

              Art.1. Se aprobă Strategia anuală și Programul  de  achiziţii publice a 
unității administrativ-teritoriale comuna Cilibia pentru anul 2022, astfel cum este 

prevăzută în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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              Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Cilibia să numească comisia de 

evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte.  
 

             Art.3. Compartimentul buget, finanțe, contabilitate și  achiziţii publice, va 
lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărârii. 
 

             Art.4. Secretarul general al comunei Cilibia, va asigura comunicarea  

prezentei hotărâri  autorităţilor şi instituţiilor  interesate, și o va publica pe site-ul 
unității ,, www.comunacilibia.ro”. 

                             
               

             NR.___/__________. 
 

                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

                                      Consilier local- Beldimănescu Iulia   
                                                                                                      

                                                                          Contrasemnează, 
                                                                          Secretar general al comunei,       

                                                                                  Spirache Elvira- Marcela  
 

 

 
 

 
          

 
 

 
 

         
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cilibia  in sedinta din data de ___________ cu respectarea 
prevederilor art. 139  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ , cu un numar de___ voturi pentru ,___ abtineri si___ voturi 
impotriva  , din numarul total de 11  consilieri in functie si __  consilieri prezenti la sedinta.  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CILIBIA 

PRIMAR 

                
NR. 2832/ 14.10.2021 

 
                                            REFERAT DE APROBARE  

                                             
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale și Programului de 
achiziţii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2022. 

 
 

 
            

            Domnilor consilierii, 

  
           Conform prevederilor art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziție publică/acord-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a realiza în 
ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție 

publică,  Strategia anuală și Programul de achiziții publice, fapt pentru care în 
conformitate cu prevederile actului normativ prezentat mai sus și în baza Legii 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care am stabilit Programul de achiziții publice pentru anul 2022, cu produsele, 

serviciile și lucrările posibil a fii achiziționate în anul 2022, pe care îl supun 
dezbaterii și aprobării dvs. în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 

 
Ing. ENACHE ION 
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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA CILIBIA 

Compartiment buget, finante, contabilitate 

 

 

Nr.2833/14.10.2021. 
 

 
R A P O R T 

 
de avizare a proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale 

și Programului de achiziţii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2022 
 

 
 

            Vlad Marius-Gabriel - Consilier in Compartimentul buget, finante, 

contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia, 
analizand proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale și Programului 

de achiziţii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2022, initiat de primarul comunei 
Cilibia, in baza ; 

- prevederilor  Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prevederile  Hotararii 
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acord-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si prevederile  Ordinulului A.N.A.P. 

nr. 281/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, constatat ca a fost intocmit 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare, fapt pentru care, in temeiul 

Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 prividn Codul administrativ, 
avizez favorabil prezentul proiect de hotarare. 

 
 

CONSILIER, 

 
Vlad Marius-Gabriel 



COMUNA CILIBIA                                                                                                                             Anexa la Strategia anuala a         

achizitiilor publice 

 

            Aprob,                                                                                                                                            Avizat, 

  Conducatorul autoritatii contractante                                                                                    Compartiment contabilitate 

     Ing. Enache Ion 

 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE  PE ANUL 2022 PENTRU PROIECTUL 

,,  Eficientizare energetică a Școlii gimnaziale Cilibia ( Corp C1), desființare Corp C2, reabilitare Corp C3”  

 
Nr. 
Crt 

Tipul  si obiectul 
contractului de 
achizitie 
publica/acordului-
cadru 

Cod CPV Valoarea 
estimata a 
contractului 
de achizitie 
publica/acor
dului cadru 

Sursa de 
finantare 

Procedura 
stabilita/instrument
e specifice pentru 
derularea procesului 
de achizitie 

Data 
(luna) 
estimat
a pentru 
initierea 
procedu 
rii 

Data 
(luna) 
estimata 
pentru 
atribui 
rea 
contractul
ui de 
achizitie 
publica/ 
acordului-
cadru 

Modalitatea 
de derulare a 
a proceduri 
de atribuire 

Persoana 
responsabil
a cu 
aplicarea 
procedurii 
de atribuire 

Lei, fara TVA Online/offlin
e 

1. Lucrarii de constructii 452100000-2 8.982.518,10 Bugetul de 
stat 

Achzitie privata 
competitiva conform 
Ordinului MFE 

01.05. 31-mai online Specialist 
achizitii 
publice 

2. Organizarea si derularea 
procedurii de atribuire a 
contractului de servicii 
avand ca obiect 
elaborarea 
documentatiei tehnico-
economice 

71221000-3 101.150,00 ,, Achizitie directa 01.03. 31-martie ,, ,, 

3. Verificarea tehnica de 
calitate a documentatiei 
tehnico-economice faza 
proiect tehnic de 
executie 

71221000-3 11.900,00 ,, ,, 01.03. 07-martie ,, ,, 

4. Servicii dirigentie de 
santier 

71520000-9 11.900,00 ,, ,, 01.04. 06-aprilie ,, ,, 

5. Asistenta tehnica din 
partea proiectantului 

71356200-0 9.520,00 ,, ,, 01.04. 31-mai ,, ,, 

6. Comisioane, cote, taxe, 
costul creditului si 
Cheltuieli conexe 
organizarii de santier 
 

71200000-0 93.559,73 ,, ,, 01.04 31-mai ,, ,, 



7. Chletuieli diverse si 
nepravazute 

45210000-2 299.346,56 ,, Achzitie privata 
competitiva conform 
Ordinului MFE 

01.04. 31-mai ,, ,, 

8. Consultanta privind 
managementul 
proiectului 

79400000-8 154.700,00 ,, Achizitie directa 01.03. 15-martie ,, ,, 

9. Organizarea si derularea 
procedurii de atribuire a 
contractului de servicii 
avand ca obiect 
elaborarea 
documentatiei tehnico-
economice 

71221000-3 32.130,00 ,, Achizitie directa 04.05. 08-mai ,, ,, 

10. Servicii publicitate 
 

79341000-6 5.950,00 ,, ,, 01.03 15-martie ,, ,, 

11 Audit financiar 
 

79210000-9 11.900,00 ,, ,, 01.07 31-iulie ,, ,, 

  
 
  Elaborat, 
 Secretar general al  comunei-  Spirache Elvira-Marcela 
 
 

 
 



COMUNA CILIBIA                                                                                    Anexă la Strategia anuală a  achizițiilor publice-2022 

                                                                                                                                                               Aprob, 

                                                                                                                                         Conducătorul autorității contractante, 

                                                                                                                                                        Ing. Enache Ion 

 

                                                                                                                                                              Aviz, 

                                                                                                                                          Compartiment financiar-contabil 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  DIRECTE PE ANUL 2022 
 

Nr. 
Crt 

Obiectul achiziției directe Cod CPV Valoarea 
estimata 

Sursa de finanțare Data 
(luna) estimată 
pentru inițiere 

Data 
(luna) estimată 
pentru finalizare 

 
Lei, fara TVA 

1. Contract prestarii servicii- realizare 
Studii de fezabilitate si proiecte pentru 
obtinere finantare interna/externa, studii 
topo, geo 

79415200-8 50.000 Bugetul local Ianuarie 
 

Septembrie 
 

2. Servicii de asigurarii auto 
 

66518100-5 7.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

4. Servicii de intretinere  si reparatii 
calculatoare 

72267000-4 5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 
 

5. Servicii de telefonie mobila si fixa 64212000-5 
64211000-8 

12.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

6. Servicii de consultanta juridica 
 

79100000-5 12.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

7. Cursuri perfectionare-servicii de 
informare profesionala 

80530000-8 10.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

8. Servicii de reparare si intretinere auto 
 

50110000-9 10.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

9. Servicii de transport rutier 
 

60100000-9 40.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

10. Servicii furnizare energie electrica 
 

71314100-3 50.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 
 
 

11. Servicii de balastare si transport 
 

60000000-8 30.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

12. Reparatii instalatii sanitare-cladire u.a.t. 
 

42131400-0 5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

13. Servicii de intretinere  sistem de 
iluminat public   

50232100-1 10.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

14. Lucrari de intretinere  drumuri interioare 45233141-9 20.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 



 

15. Servicii de reparatii si de intretinere a 
mobilierului 

50850000-8 5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

16. Achizitionare combustibil 
 

09134200-9 70.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

17. Achizitionare piese auto 
 

34330000-9 10.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

18. Achizitie piese pentru calculator 
 

30237100-0 5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

19. Achizitionare produse de papetarie si 
accesorii birou 

30199000-0 
30192000-1 

5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

20. Achizitionare produse de curatenie  
 

39831240-0 5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

21. Achizitionare uleiuri 
 

09211100-2 1.500 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

22. Achizitie unelte manuale pentru 
stingerea incendiilor si stingatoare 

35111300-8 
35111510-3 

10.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

23. Achizitie materiale intretinere cladirii 
publice 

44111000-1 30.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

24. Achizitie materiale pentru pavare si 
betonare strazi 

44113100-6 40.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

25. Achizitionare lemne de foc 
 

03413000-8 30.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

26. Achizitionare autoturism 34115200-8 70.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

27. Diverse materiale de constructii 44190000-8 40.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

28. Sistem supraveghere video 32323500-8 5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 
 

 

29. Materiale electrice 31681410-1 20.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

30.  Servicii IT, consultanta,dezvoltare 
internet si asistenta programe soft 

72000000-5 15.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 
 

31. Servicii gazduire site 72412000-2 5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie  

32. Servicii intretinere camere supraveghere 
video 

50343000-1 4.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie  
 

33. Produse alimentare- carne , fructe, 
legume, etc. 

1511,1589 5.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 
 

34. Reparatii generale si de renovare Scoala 
primara sat Movila-Oii 

454530000-7 80.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 
 

35. Achizitionare mobilier pentru Centrul 
multifunctional Gara-Cilibia 
 

 10.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie 

 TOTAL 
VALOARE ACHIZIȚIE 

     

  Elaborat, 
Secretar  general u.a.t.-  Spirache Elvira-Marcela 



COMUNA CILIBIA                                                                                                                             Anexa la Strategia anuala a         

achizitiilor publice 

 

              Aprob,                                                                                                                      Avizat, 

 Conducatorul autoritatii contractante                                                               Compartimentul contabiliatate, 

         Ing. Enache Ion 

 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE  PE ANUL 2022 PENTRU PROIECTUL 

,,  Achizitionare Microbuz Scolar”  
 

Nr. 
Crt 

Tipul  si obiectul 
contractului de 
achizitie 
publica/acordului-
cadru 

Cod CPV Valoarea 
estimata a 
contractului 
de achizitie 
publica/acor
dului cadru 

Sursa de 
finantare 

Procedura 
stabilita/instrument
e specifice pentru 
derularea procesului 
de achizitie 

Data 
(luna) 
estimat
a pentru 
initierea 
procedu 
rii 

Data 
(luna) 
estimata 
pentru 
atribui 
rea 
contractul
ui de 
achizitie 
publica/ 
acordului-
cadru 

Modalitatea 
de derulare a 
a proceduri 
de atribuire 

Persoana 
responsabil
a cu 
aplicarea 
procedurii 
de atribuire 

Lei, fara TVA Online/offlin
e 

1. Achizitie Microbuz scolar 34114400-3 200.000,00 Bugetul local Licitatie deschisa Aprilie Decembrie online Specialist 
achizitii 
publice 

   Elaborat,  
Secretar general al comunei-  Spirache Elvira-Marcela 
 
 

 
 
 

 



COMUNA CILIBIA                                                                                                                             Anexa la Strategia anuala a         

achizitiilor publice 

 

      Aprob,                                                                                                                                      Aviz,                                                                                     

     Conducatorul autoritatii contractante,                                                           Compartimentul contabilitate, 

      Ing. Enache Ion                                                                                                                                                       

 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE  PE ANUL 2022 PENTRU PROIECTUL 
,,  Extindere rețea de canalizare în comuna Cilibia, judetul Buzau”  

 
Nr. 
Crt 

Tipul  si obiectul 
contractului de 
achizitie 
publica/acordului-

cadru 

Cod CPV Valoarea 
estimata a 
contractului 
de achizitie 

publica/acor
dului cadru 

Sursa de 
finantare 

Procedura 
stabilita/instrument
e specifice pentru 
derularea procesului 

de achizitie 

Data 
(luna) 
estimat
a pentru 

initierea 
procedu 
rii 

Data 
(luna) 
estimata 
pentru 

atribui 
rea 
contractul
ui de 
achizitie 
publica/ 
acordului-
cadru 

Modalitatea 
de derulare a 
a proceduri 
de atribuire 

Persoana 
responsabil
a cu 
aplicarea 

procedurii 
de atribuire 

Lei, fara TVA Online/ 
offline 

1. Servicii dirigentie de 
santier 
 

71521000-6 15.000,00 Bugetul de 
stat 

Incredintare directa Aprilie 
 

Decembrie 
 

online Specialist 
achizitii 
publice 

2. Executie lucrarii 
,,Extindere retea de 
canalizare in comuna 
Cilibia” 

4221 6.643.475,59 Buget de stat 
 

Licitatie deschisa Aprilie Decembrie online Specialist 
achizitii 
publice 

    
ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE  

 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectul contractului COD CPV Valoarea estimata Sursa de finantare Data 
(luna) estimata 
pentru initierea 

procedurii 

Data 
(luna) estimata 
pentru atribui 

rea contractului de 
achizitie publica/ 
acordului-cadru 

LEI,fara TVA 

1. 
 

Servicii dirigentie de santier 71521000-6 15.000 Bugetul de stat Aprilie Decembrie 

 
 

Elaborat, 
Secretar general al comunei-  Spirache Elvira-Marcela 
 



COMUNA CILIBIA                                                                                                                             Anexa la Strategia anuala a         

achizitiilor publice 

 

                    Aprob, 

    Conducatorul autoritatii contractante, 

          Ing. Enache Ion 

 

                                                                                                                                                              Aviz, 

                                                                                                                                          Compartimentul financiar-contabil 

 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE  PE ANUL 2022 PENTRU PROIECTUL 

,,  Inființare Stație de tratarea a apei la Sistemul de alimentare cu apă satele Cilibia, Mînzu și Movila-Oii”  
 

Nr. 
Crt 

Tipul  si obiectul 
contractului de 
achizitie 
publica/acordului-
cadru 

Cod CPV Valoarea 
estimata a 
contractului 
de achizitie 
publica/acor
dului cadru 

Sursa de 
finantare 

Procedura 
stabilita/instrument
e specifice pentru 
derularea procesului 
de achizitie 

Data 
(luna) 
estimat
a pentru 
initierea 
procedu 
rii 

Data 
(luna) 
estimata 
pentru 
atribui 
rea 
contractul
ui de 
achizitie 
publica/ 
acordului-
cadru 

Modalitatea 
de derulare a 
a proceduri 
de atribuire 

Persoana 
responsabil
a cu 
aplicarea 
procedurii 
de atribuire 

Lei, fara TVA Online/offlin
e 

1. Executie lucrarii 

,,  Infiintare Statie de 

tratarea a apei la 
Sistemul de alimentare 

cu apa satele Cilibia, 
Minzu și Movila-Oii” 

3600 200.000,00 Bugetul de 
stat 

Licitatie deschisa Aprilie Decembrie online Specialist 
achizitii 
publice 

   Elaborat, 
 Secretar general al comunei-  Spirache Elvira-Marcela 
 
 

 
 



COMUNA CILIBIA                                                                                                                             Anexa la Strategia anuala a         

achizitiilor publice 

 

      Aprob,                                                                                                                                      Aviz,                                                                                     

     Conducatorul autoritatii contractante,                                                           Compartimentul contabilitate, 

      Ing. Enache Ion                                                                                                                                                       

 

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE  PE ANUL 2022 PENTRU PROIECTUL 
,,  Constructie teren multisport acoperit”  

 
Nr. 
Crt 

Tipul  si obiectul 
contractului de 
achizitie 
publica/acordului-

cadru 

Cod CPV Valoarea 
estimata a 
contractului 
de achizitie 

publica/acor
dului cadru 

Sursa de 
finantare 

Procedura 
stabilita/instrument
e specifice pentru 
derularea procesului 

de achizitie 

Data 
(luna) 
estimat
a pentru 

initierea 
procedu 
rii 

Data 
(luna) 
estimata 
pentru 

atribui 
rea 
contractul
ui de 
achizitie 
publica/ 
acordului-
cadru 

Modalitatea 
de derulare a 
a proceduri 
de atribuire 

Persoana 
responsabil
a cu 
aplicarea 

procedurii 
de atribuire 

Lei, fara TVA Online/offlin
e 

1. Servicii dirigentie de 
santier 
 

71521000-6 10.000 Buget local Incredintare directa Aprilie 
 

Decembrie 
 

online Specialist 
achizitii 
publice 

2. Executie lucrarii 
,, Constructie teren 
multisport acoperit” 

45212221-1 500.000,00 Buget local  Licitatie deschisa Aprilie Decembrie online Specialist 
achizitii 
publice 

    
ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE  

 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectul contractului COD CPV Valoarea estimata Sursa de finantare Data 
(luna) estimata 
pentru initierea 

procedurii 

Data 
(luna) estimata 
pentru atribui 

rea contractului de 
achizitie publica/ 
acordului-cadru 

LEI,fara TVA 

1. 
 

Servicii dirigentie de santier 71521000-6 10.000 Bugetul de stat Aprilie Decembrie 

 
 

Elaborat, 
Secretar general al  comunei-  Spirache Elvira-Marcela 
 


