
JUDETULVALCEA
CONSILIUL LOCALVAIDEENI

HOTARAREANRJ6
Privind aprobarea: Programului Anual al AchizitiilorPublice pentru anul 2018

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Judetul Vâlcea intrunit in sedinta ordinara din data de
30.03.2018, sedintă la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 câti sunt in functie,

Sedinta este condusă de dl, Vinereanu Adrian
Luând in dezbatere:
Proiectul de hotărâre nr. 19 prin care se propune aprobarea Programului Anual al Achizitiilar

Publice pentru anul 2018;
Raportul de specialitate al Biroului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Vaideeni;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni ;
Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni;
În conformitate cu dispozitiile art. 12 alin,(2). (3), (4) si (5) din HG, 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, cu modificarne si
completarile ulterioare;

Tinand cont de Ordinul ANAP nr. 281/ 2016 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului Anual al Achizitiilor Pub1ice si Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale;

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(l), alin,(2), art.12, a.rt.l3, art36 a1in,(2) lit.d) şi e), ale
alin.(6) lita) şi ale alin.(7) lita) din Legea nr, 215/2001 Legea Administraţiei Publice Locale,
republicată. cu modificările şi completarile ulterioare;

În temeiul art.45 alin,(l), art,]lS alin,(l) lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, cu un număr de 13
voturi "pentru“, adoptă următoarea :

HOTARARE

Art.]. (1) Se aprobă Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2018, conform
anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Autoritatea Contractanta Comuna Vaideeni, cu acordul Primarului comunei si avizul
Secretarului Comunei si al Contabilului Institutiei, are dreptul de a opera modificari sau completari
ulterioare in Programul stabilit la art, 1,

Art.2. In vederea materializarii obiectivelor stabilite prin programul mentionat la art.] se
autorizeaza Primarul comunei in a intreprinde demersurile necesare pe langa autoritatile indrituite, in
scopul implementarii obiectivelor stabilite prin prezentul program.

Art.3. Secretarul Comunei Vaideeni a.re responsabilitatea comunicarii, in termen legal, a
prezentei hotariri catre Instituţia Prefectului * JudeţulValcea, persoanelor prevazute de lege precum si
aducerii la cunostinta publica a acesteia.

Vaideeni
30.03.2018



ANEXAN 1 la HCL. nr. 16/30.03.2018
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILORPUBLICE

Data
Procedur (luni) …un…
: estimată …, de
stabiliti/ pentru derulare

Vali“… „ti…… „ instrumen atribuire „
contractuluide le a prucedur
nch e publică/ Specifice car-tract ii de
acordul… , cad.—n pentru Data (luni) ulu e Persoana

derularea estimata ach iz e responsabilă
procesulu pentru publică! cu aplicarea

Nr. Tipul si obiectul contractului de achizitie publici/accrdului- Surs: de ide . itierea acnrdulu online/ prucedu de
ert. cadru Cod CPV Lei, lara TVA finantare ach procedn i- cadru nllline atribuire

45210000-2- Lucrari de „5.017,34 lei
v constructii de clădiri (C+M 663.51556

constructie cladire gradinita cu doua sali de grupa , proiect 39150000-8 - Diverse lei+t>,s. 2110096 * Procedura Bimu
"lnHinlare si dotare gradinita cu 2 sali de grupa sat Vaidceni, tipuri de mobilier si de lei+ dotari P.N.DR. simpliticat februarie aprilie proiecte/

1. comuna Vaideeniv judetul Valcea” echipament 59.80L3216i) 7.2. a 2018 2018 online Statielleana

Achizitie servicii:
„

Birou
asistenta lehnică dirigentie santier , proiect “lnnintare si dotare 71520000-9 - Servicii de Procedura proiecte/
gradinita cu 2 sali de grupa, satVaideeni. comuna Vaideeni, supraveghere a lucrărilor \PNDK simplineat Apostoloiu

2. judetul Valcea" ;(kcvl) 2.259.501cil7 2 a aprilie 2013 mai 201 % online Denisa

Achiritie pmdusc:
„

“ nirou
} materiale de informare de tip publicitar proiect “lul—liman: si dotare “39294100-0 Produse proiecte/
„ gradinita cu 2 sali de grupa sat Vaidecni. comuna Vaideeni, informative si de achizitie Alhuica
3. judclul Valcea" promovare 1.000,00 lei buget local directa mai 201 8 mai 2013 online Constantin

1.577. 34,27 lei 1

45454100-5 Lucrari de Lol l . lucrari (C+M
Achizitie lucrari:

' restaurare [14] 5.151,26 i

Restaurare cladire scoala din ansamblul rural si dotari. cu lci+0sSs 25.441 e 10 l l

destinatia expunerii traditiilor locale proiect - Restaurare si dotare ; 39150000-8 . Diverse lei) P.N.mz. Procedura 1 Birou
scoala din ansamblul rurnl cu destinatia expunerii traditiilor locale itipuri de mobilier si de Lot 2 - Dotari 7,0, şi huge! simplificat *t'ebruarie aprilie proiectc/

4_ in comuna Vaideeni. iudetul Valcea“
\ echipament l35.741,91 lci) local a 201 8 201 & online Statieileana

Achizitie serv'
\

Birou
asistenta tehnica dirigentie santiere proiect “Restaurare si dotare \71520000-9 . Servicii de Procedura proiecte/
scoala din ansamblul rural cu destinatia expunerii traditiilor locale \supmvcghcn: a lucrarilor P,N.1).1t_ simpliticat Deaconescu

se in comuna Vaidaeniajudetul Valcea“ \(Revl) 1400000 lei 7.2. a aprilie 2018 mai 2018 online Claudiu





Achizitie lucrari: l Procedura l Birou
Reabilitare. modernizare. extindere şi dotare Camin Cultural 45453100-8 Lucrari de P.N.D.R. simplificat septembrie noiembri proiectc/

17. Vartolomci Todcci din localitatea Vaideeni renovare 1.715.740 7,6. a 2018 e 2018 online Statiellcana

Achizitic furnizare: bunuri—3200110006 Echipamente Birou
dotari proiect ,.Rcah' 'tai'e. modernizare. extindere şi dotare Cămin lde radio, televiziune. Procedura proiectd
Cultural Vartolomei Todeci din localitatea Vaideeni. comuna comunicatii si articole l PNDR. simplificat decembrie 'decembri Deaconescu

18. Vaideeni“ conexe l 278.240 7.6. a 2018 e 2018 online Claudiu

Achiziţie servicii: \ Birou
asistentă tehnică dirigentie santier * pmiect „Rcabilitare. 71520000-9 - Servicii de Procedura proiecte]
modernizare. extindere şi dotare Cămin Cultural Vanolomei supraveghere a lucrărilor l P.N.D.R. simplificat \ decembrie l decembri 'Apustoloiu

: 19, '! odeei din localitatea Vaidccni, comuna Vaideeni" (Revl) r 10.110 7.6. 3 12018 lc 2018 onlirle Denisa

r Birou
Achizitie servicii: 72224000-1 - Servicii de

l

\ proiecte/
r Consultanta in managementul investitiei ,. Extindere şi reabilitare consultanta privind lachizilie februarie februarie Albuica
l20. Scoala cu clasele l—lV Atâmaţi” gestionarea proiectelor 3.700 buget local rdirecta 2018 2018 online Constantin
l : ' * '7_ *
l 71322000-1 - servicii de 459.257 lei
l proiectare tehnica pentm Lot ] Proiect Tehnic
\

constructia de lua-ari şi asit tehnica ,
publice (Rev. 2) 13.060 Lot 2

\

l

l Achiziţie lucrari: executie * 33.9617 Procedura Birou l

proiectare şi executie . extindere şi reabilitare Scoala cu clasele I- 4545310043Lucrari de Lot 3 dolari mm… şi rsimpliticat februarie aprilie proiecte/ l

l21. 1V Atâmaţi renovare 5 106530 Buget Local a 2018 2018 online Starielleana l

; “Achizitieserv 71520000-9 — Servicii de
\

Birou '

asistentă tehm a dirigentie santier , proiect „, Extindere şi supraveghere a lucrarilor achizitie aprilie proiecte/
22. reabilitare Scoala cu clasele l-IV Atâmali“ (Rev 2) 6.500 buget local directa aprilie 2018 2018 online Statielleana

Achizitie servicii: Birou
'Consultanta in managementul investitiei „Reabilitare şi 72224000-1 - Scrvicii de proiecte/
lmodcrnizare Şcoală cu clasele I-Vlll sat Izvonil Rece. comuna consultanta privind achizitie februarie februarie Albuica

23. Vaideeni. judeţul Vâlcea" gestionarea proiectelor 6.000 buget local directa 2018 2018 online Constantin

664.682,“ lei
r

71322000-1 - servicii de Lot 1 Proiect Tehnic
1 proiectare tehnica pentru si asit tehnica , \

l

constructia de lucrari 16.000 Lot 2 l

publice (Rev. 2) execuţie , r

Achizitie lucrari: 513.227,31 l Procedura Birou
proiectare si executie lucrari de reabilitare şi modernizare Şcoala 45453100-8 Lucrari de 1/01 3 dotari * \P.NVDVL. si simplificat proiecte/

24. cu clasele l-VIII sat Izvorul Rece renovare 135.455 lBuget Local & martie 2018 mai 2018 online Statielleana
\

* * ' ' " l
\

Achizitie servicii:
'

asistentă tehnică dirigentie santier — proiect „Reabilitare si 71520000-9 - Servicii de Birou
modemizare Şcoală cu clasele I-VIII sat lzvorul Rece, comuna supraveghere a lucrărilor achizitie aprilie proiecte/

25. Vaideeni. judeţul Vâlcea" (Rcv.2) 6.000 buget local directa aprilie 2018 2018 online Statiellcana

\

l 1 Birou
Achizitie servicii: 722240004 - Servicii de

\ proiecte/
Consultanta in managementul investitiei „Reabilitare Şcoala în consultanră privind achizitie februarie februarie Albuica

26. localitatea Marita,wmunaVaideeni, jud. Vâlcea" gestionarea proiectelor 9940 buget local directa “2018 “2018 online Constantin



l756.0l4,65 lei
71322000-1 - servicii de Lei 1 Proiect Tehnic
proiectare tehnica pentru şi asit tehnica —

constructia de lucrari l 17.81 1.26 Lot 2
publice (Rev. 2) execuţie ,

Achizitie lucrari: 680.92236 Procedura Birou
proiectare şi execuţie lucrări de reabilitareŞcoala în localitatea 45453100-8 Lucrari de ;Lot 3 dotari * P.N.D.L. şi isimplificati proiecte/

27. Marita renovare 57.281.03 Buget Local & martie 2018 mai 2018 online Statielleana

Achiziţie servic 71520000-9- Servicii de Birou l

\
asistentă tehnică dirigentie santier , proiect „Reabilitare Şcoala în supraveghere a lucrărilor ] aeh tie aprilie proiecte/

28. localitatea Marita, comuna Vaideeni,jud. Vâlcea” (Rev.2) \ 3.288 buget local directa aprilie 2018 2018 online Statieilezna

Achizitie servicii.
l

' Birou l

l Consultanta in managementul invest' 'ei „Reabilitare, modernizare 72224000- I- Servicii de proiecte/
dotare şi extindere Dispensar uman din satul Vaideeni, comuna consultanţă privind achi7itie februarie februarie Albuicu

29. Vaidccni'" g_estionareaproiectelor 11.747 buget local directa 2018 2018 online Constantin

1.602.668,11 lei
71322000—1 - servicii de Lot 1 Proiect
…mieerare tehnica pentru Tehnic şi asit '

constructia de lucrari tehnica 35.071 68 l
'

publice (Rev. 2) Lot z executie , Birou
Achizitie lucrari: I 200.83438 Procedura pruiecte/
proiectare şi executie lucrări de reabilitare modemimre, dotare si 45453100-8 Lucrari de Lot 3 dotari— P.N.D.1,. şi simplificat Apostoltiiu

30. extindere Dis nsar uman din satul VaiLlceni renovare 366. 76205 Buget Local & martie 2018 mai 2018 online Denisa

Achizitie servicii: Birou
asistenţă tehnică dirigentie santier* proiect „Reabilitare. l 71520000-9- Servicii de proiecte/
moderni/are dotare şi extindere Dispensar uman din satul supraveghere a lucrărilor achizitie laprilie rApostoloiu

31 Vaideeni. comuna Vaideeni“ (Rev2) 4.405 buget local directa aprilie 201 S 201 S online ll)enisa

71322500-6fServieiidc '

proiectare tehnică pentru 9.747.610 lei
infrastructura de transpun Lot ! Proiect Tehnic
(Revl) şi asit tehnica , Birou

Achizitie lucrari: 177.625 Lot 2 Procedum proiecte/
proiectare si executie lucrari de reabilitare şi modernizare drumuri 45233140-2 Lucrari de executie * 9569985 P.N.DL. şi \simpliticat „Deaconescu

\32. 'de interes local, comuna Vaideeni dmmuri Buget Local in martie 2018 mai 2018 online iClaudiu

Achizitie servic l
r

\

} asistenţă tehn câ dirigentie santier, proiect „Aprobarea necesitatii i Birou
\

şi oponunitătii realiwării unor lucrări de reabilitare şi modernizare 71520000-9 < Servicii de Procedura ' proiecte/
drumuri de interes local, comuna Vaideenit sat Vaidceni - Gabreni. supraveghere a lucrărilor simplificat aprilie Albuiea

334 spre Crucea de Piatră Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti“ (Revv2) 55.551 lbuget 10081 3 aprilie 2018 2018 \online Constantin

l45246200—5 [ucrari de buget de stat Procedura Birou
Consolidme maluri paraul Luneavat. zona Baboi eatunul Aiamati, „protectiea malurilor şi buget simpliiieat 'ianurie proiecte/

34. prin executarea de gabioanev Comuna Vaideeni judetul Valcea (Rev2) 172301 12 local a 2018 mai 2019 online Statielleana





45233140—2 Lucmri de
\

Birou
Achizitie lucrari: drumuri bugetele stat procedura proiecte/
de punere in siguranta a plattcrmei drumului de interes Inca! 45246200-5 - Lucrari de si huget simplitieat

\
Deaconescu

45. Pades-Valea lui Miereure , Ciocioi protectie a malurilor 250.000 local a martie 2018 linai 2013 online Claudiu

Achizitie servicii:
*

Birou
6515!an tehnică dirigentie santier , „Lucrari dede punere in 71520000-9 » Servicii de 1

'

proiecte/
siguranta a platformei drumului de interes local Padcs-Valea lui supraveghere a lucrărilor achiziţie Aibuica

45. Micreure , ciuoioi " (Revl) 5000 buget de stat directa mai 2013 mai 2013 online Constantin

794l8000-7 - Servicii de
\

consultanta in domeniul \

Achizitie scrvie achizitiilor i i Birou
auxiliare achizitiilor pentru procedurile de achizitii şi management 72224000-1 - Servicii de Î buget de stat

'

proiecte/
investitie „Lucrari de dc punere în siguranta aplatrnnnei drumului consultanta privind l şi buget achiziţie “ianuarie ianuarie lAlbuica

47. de interes local Pades—Valea lui Miercure , Ciclului“ gestionaica proiectelor } 3.000 local directa l20l 8 ml 3 online lConsmnlin

45221110-6Lucrari de l l l 1Birou

Achizitie lucrari: constructii de poduri i procedura l proiecic/
executie „Lucrari „Lucrari de construire punti carosabile de acces 45246200-5 - Lucrari de

*

simplineatl august Apostoloiu
48. în nu t57, în punctele „La Gogata“ şi „Romcesou“ protectie a malurilor 324.971 buget local a august 2013 l2015 online Denisa

} Birou
proiecte/

Achizitie servicii: 71410000-5 - Servicii de februarie fehmarie Deaconescu
49. Actualizare PUG Vaideeni urbanism 177.000 buget local proceduraszols 2018 online Claudiu

Vnideeni
30.03.18
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Achizitii directe 2018

ANEXA Nr. 2 la HCL. nr. Iti/30.03.2018
Anexă privind achiziţiile directe

Valoarea
estimată ,

Persoana
.Modalitatea responsabilă

Data estimată Data estimată de derulare a cu aplicarea
Nr. Lei, fara Sursa de pentru pentru procedurii de procedurii de
crt. Obiectul achiziţiei directe Cod CPV TVA finanţare initiere finalizare atribuire atribuire

45221 1 10-6 Lucrari de
constructii de poduri \

71322500-6 — Servicii de 391.996 …
* Birou

Achiziţie lucrari: proiectare tehnică pentru …ca… , 1 proiecte/
proiectare şi executie lucrări de construire infrastructura de transport 15000 Execuţie

? Deaconescu
[. pod din punctul „La Troita“ (Rev.2) 76.096 buget local martie 2018 imai 2018 online Claudiu

} Achizitie servicii: \
Birou

: Consultanta in managementul investitiei \72224000-1 - Servicii de proiecte/
„Lucrări de construire pod din punctul „La consultanţă privind 1 Deaconescu

2. Troita” gestionarea proiectelor 3.701 buget local februarie 2018 februarie 2018 online 1 Claudiu

Achizitie servicii: 1 proiecte/
asistenta tehnica dirigentie santierf „Lucrari \

Deaconescu
de construire pod din punctul „La Troita“ } 1 3.664 buget Ioca1 aprilie 2018 iaprilie 2018 online Claudiu

Achizitie servi 1 }

asistenţă tehnică dirigentie santier * „Lucrari \ Birou
' de „Lucrari de construire punti carosabile de 71520000-9 - Servicii de i

\
proiecte/

' acces în D.C. 157, în punctele „La Gogata'1şi supraveghere a lucrărilor Apostoloiu
4. „Romcescu“ (Rev.2) 7.977 buget local august 2018 august 2018 online Denisa

Achiziţie servicii: ;

1
1 Birou

studii teren - „Lucrări de 12.71351810-4— Servicii de i
1 proiecte/

construire punti carosabile de acces în D.C. itopografie: 71335000-5 - 1 Apostoloiu
15. 157, în punctele „La Gogata“ şi ,.Romcescu“ iStudii tehnice 9.200 buget local ianuarie 2018 1ianuarie 2018 online Denisa

%

; 71322500-6 * Servicii de i

1 proiectare tehnica pentru ;

Achizitie servicii: infrastructura de transport 1 Birou
studii fezabilitate - „Lucnîri de (Revl) i

: proiecte/
construire punti carosabile de acces în D.C. 17413 15004 , Studiu de *

Aposmloiu
6. 157, in punctele „La Gogata“ şi „Romcescu“ ifezayiliiare (Rev.1) } **12088 buget local Vapfrilie 2018 aprilie 2018 online Elgi…
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Achizitii directe 2018

iBirouAchiziţie servicii: 71322500-6 * Servicii de \

PT/ DTAC/ DEE - „Lucrari de proiectare tehnică pentru
\

iproiecte/
construire punti carosabile de acces in D.C. infrastructurade transport iApostoloiu

7. i

157, în punctele „La Gogata“ şi „Romcescu” (Rev.2) 10.511 buget local iunie 2018 iunie 2018 “Denisa
* , f …

l

Achiziţie servicii: Birou
auxiliare achizitiilor 79418000-7 - Servicii de proiecte/

pentru procedurile derulate din buget local şi consultanta in domeniul 1 *Apostoloiu
8. de stat achizitiilor 9.000 buget local ianuarie 2018 iianuarie 2018 online Denisa

* *Birou
Achiziţie lucrari: 1 \proiecte/

executie lucrari de reparaţii dmm agricol ;
'Albuica

9. Musita ' 30.000 buget local februarie 2018 'febmarie 2018 online “Constantin

' Birou
Achiziţie lucrari: ;proiecte/

execuţie lucrări de refacere dmm Secatura \ 'Albuica
10. din satul Marita } 140.000 buget local mai 2018 imai 2018 online Constantin

1 \ Birou
Achizitie lucrari: \ \

i

'

proiecte/
executie lucrari de refacere drum Spre

\ \

* ;Albuica
11 Cimitir la Biserica Marita 30.000 buget local mai 2018 mai 2018 online iConsmntin

Birou
Achiziţie lucrari: 1 proiecte/

execuţie lucrări de reparatii drum comunal \ 45233140—2Lucrari de l Albuica
12. Marita, pct. La Sfatolea drumuri 5.000 buget local mai 2019 ]mai 2019 online [Constantin

'
\ 45232453-2 Lucrari de

i i

iconstructii de canale de
* iBirou

Achiziţie lucrari : :scurgere
1 proiecte/

executie lucrari de refacere rigola adiacenta 45233140-2 Lucrari de iDeaconeseu
13. drumului La Cimitir jdrumuri 50.000 buget local aprilie 2018 aprilie 2018 online lClaudiu

\ iBirou
Achizitie lucrari: \ iproiecte/

executie lucrari de amenajare platou
* 451 l 1291-4 Lucrari de Deaconescu

\
14, Invartita Doi-ului amenajare a terenului 10.000 buget local aprilie 2018 iaprilie 2018 online iClaudiu

30192700-8 - Papetarie
i

B…?“
(Rca) '

i prorecte/
Achizitie produse Consumabilenecesare activitatii 30192000-1 - Accesorii de Deaconescu

154 Primariei Vaideeni birou 50.000 buget local ianuarie 2018 [ianuarie 2018 online Claudiu
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Achizitii directe 2018

Vaideeni
30.03.18
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Cont semne

RED. I.S.l ch.

*

i
l

l * " *\

45112714-3 Lucrari de '
l

arhitectura peisagistica a
i

* Birou
Achiziţie lucrări: cimitirelor 1 l

l proiecte/
Extindere, amenajare cimitir sat Vaideeni şi 45000000-7 - Lucrări de l

' i Apostolniu
161 reabilitare capela cimitir construcţii \ 400.000 buget local mai 2018 iiunie 2018 online Denisa

… „ , 2 ,
\ f , , \

\

l l Birou
45453000-7 - Lucrari de proiecte/

Achiziţie lucrări: reparaţii generale şi de
\

Deaconescu
17, Reabilitare fantani şi cismele din comuna renovare 100.000 buget local iunie 2018 iulie 2018 ionline Claudiu i

Birou
Achiziţie lucrări: \

proiecte/ \

proiectare şi executie lucrări de Amenajare 45I11291-4 Lucrari de \ Albuica i

18. platou lnvanita Dorului amenajare a terenului 260.000 buget local aprilie 2018 mai 2018 \online Constantin }

45112710—5 Lucrari de \

l

arhitectura peisagistica a i

spatiilor veni \

Achizitie lucrări: 77310000-6 * Amenajare si Birou
proiectare si execuţie amenajare spatiu de intretinere de spatii verzi \

proiecte/
19. lagrernent în satul Vaideeni (Rev42) 300.000 buget local liunie 2018 iulie 2018 online Statie Ileana

3929310045- Gazon \

' '* f \

Achizitie lucrări: artificial (Rev—2). ; Birou '

amenajare teren de sport cu gazon artificial în 451 ! 1291—4 - Lucrări de l
1 proiecte/ :

20. comuna Vaideeni amenajare a terenului 450.0001buget local i iulie 2018 august 2018 online Statie Ileana

50232100-1 Servicii de 3

' intretinere a iluminatului l Birou
public; 34928500-3 proiecte/

Achiziţie servicii: Echipament de iluminat Apostoloiu
21, Modemizare sistem iluminat public stradal 10.000 buget local aprilie 2018 aprilie 2018 online Denisa

, f \
,

Achizitie lucrări: } Birou
refacere podet drum interes local ApaMarita, 45221220—0 "Lucrari de proiecte/

\

22. pct Gater „ constructii podele 5.000 buget local (aprilie 2019 aprilie 2019 online Statie Ileana


