
                                                                                                                             
PROIECT 

                                         
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BECENI 
CONSILIUL LOCAL BECENI 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beceni  pentru 
anul 2022 si a programului de achiziţii publice pentru anul 2022 

 
Consiliul local Beceni;  
Având în vedere:  
- referatul de aprobare al  domnului primar,  raportul comisiei de specialitate a 
Consiliului local Beceni şi  compartimentului de resort; 
- cap. I, sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art. 11 alin. (2), (3) si 
(6), art. 12 si art. 13 din Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 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 şi completările ulterioare; 
-prevederile H.C.L. Beceni privind  aprobarea bugetului local al comunei Beceni  pe 
anul 2022,  a listei de investiţii pe anul 2022 și a utilizării  în anul 2022 a 
excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2021 și din 
anii anteriori; 
-cap. I, sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art. 11 alin. (2), (3) si 
(6), art. 12 si art. 13 din Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 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 şi completările ulterioare;  
 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă Strategia anuala a achiziţiilor publice a Comunei Beceni, județul 
Buzău pentru anul 2022 şi programul achiziţiilor publice pe anul 2022, ca parte 
integranta a strategiei, prevăzute în  Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.2.Secretarul general al comunei  va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
INIŢIATOR,                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Primar,                                                   Secretar general al comunei 
Adrian BURLACU                                                               Elena CÂRCEI 
 
 
 
Beceni 
Nr. 10/3.02.2022 
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JUDETUL  BUZĂU 

COMUNA BECENI 

Jud. Buzau, Com. Beceni,cod 127025; Tel. :+0040(0238)528.631;  

Fax : +0040(0238)520.398; e-mail :primariabeceni@yahoo.com 

 
 

Anexa HCL nr. 

 

          Aprobat, 
                                                                                                  Primar  
                                                                                           Burlacu Adrian 

                                                                          

 

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PE ANUL 2022 

A COMUNEI BECENI, JUDEŢUL BUZĂU 
 

 

 

1. Noţiuni introductive 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) 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 achizţiile publice „Strategia anuală de achiziţie 

publică se realizeazâ în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi 

corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în acestea şi se aprobă 

de către conducătorul autorităţii contractante.” 

Potrivit dispoziţiilor  Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a 

art. 11 alin. (2) din H.G. 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 

Beceni, judeţul Buzău a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin 

utilizarea informaţiilor cel puţin a următoarelor elemente estimative: 
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a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca 

fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de 

achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările transmise 

de toate structurile şi compartimentele din cadrul autorităţii 

contractante; 

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei 

nevoi; 

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate 

contractantă pentru derularea unui proces care să asigure 

beneficiile anticipate; 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, 

duăa caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care 

pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice. 

Prezenta Strategie  anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei 

Beceni, judeţul Buzău, reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie publică 

planificate a fi lansate de Comuna Beceni, judeţul Buzău în calitate de 

autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar. 

Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit 

dispoziţiilor legale, respectiv art. 11 alin. 3 din H.G. nr. 395/2016, în ultimul 

trimestru al anului anterior anului căruia iî corespund procesele de achiziţie 

publică cuprinse în acesta, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii 

contractante. 

Strategia anuaăa de achiziţie publică la nivelul Comunei Beceni, 

judeţul Buzău, se poate modifica sau completa ulterior, 

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

Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie este 

condiţionată de identificarea surselor de finanţare. 
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În cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei 

Beceni, judeţul Buzău, 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 şi pentru 

verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia 

locală/regională/natională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

2 . Etapele procesului de achiziţie publică 

2.1. Atribuirea unui contract de achizitie publica/ acord-cadru este 

rezultatul unui proces ce se deruleaza in mai multe etape. 

2.2. Comuna Beceni, judeţul Buzău 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 si 

monitorizarea implementării contractului/ acordului-cadru. 

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

- se initiază prin identificarea necesităţilor si elaborarea 

referatelor de oportunitate; 

- se încheie cu aprobarea de către conducătorul Comunei Beceni, 

judeţul Buzău a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor-

suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura 

respectivă; 
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- 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 achiziiţiile 

publice, initţată de Comuna Beceni, judeţul Buzău şi este obiect de 

evaluare a Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice, în condiţiile stabilite la 

art. 23 din H.G. 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 achizitţile publice. 

- Prin intermediul strategiei de contractare se documentează 

deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei în legătura 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; 

b) procedura de atribuire aleasă, precum si modalitaţile speciale de 

atribuire a contractului de achizitie publica aociate , daca este cazul; 

c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a 

acestuia; 

d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor in 

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 
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obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care 

activeaăa autoritatea contractantă; 

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 împartirea pe loturi, criteriile de calificare privind 

capacitatea si, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire si factorii 

de evaluare utilizaţi; 

g) obiectivul din strategia locală /regională/natională de dezvoltare la 

a cărui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este 

cazul; 

h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor 

autorităţii contractante. 

- Etapa de organizare a procedurii de atribuire a 

contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea documentaţiei de 

atribuire in SEAP şi se finalizează odata cu intrarea în vigoare a 

contractului de achiziţie publică /acordului-cadru. 

Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, 

Comuna Beceni, judeţul Buzău va realiza un proces de achiziţie 
publică prin utilizarea uneia din 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 Beceni, judeţul Buzău va recurge la ajutorul unui furnizor de 

servicii de achiziţie selectat în condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice. 
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3. Programul anual  al achiziţiilor publice 

3.1. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 la 

nivelul Comunei Beceni, judetul Buzău se elaborează pe baza 

referatelor de necesitate transmise de structurile şi compartimentele 

Comunei Beceni, judeţul Buzău şi cuprinde totalitatea contractelor de 

achiziţie publică/acordurilor – cadru pe care Comuna Beceni, judetul 

Buzau intentioneaza să le atribuie în decursul anului 2021.  

3.2. La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru  

anul 2021 Comuna Beceni, judeţul Buzău a ţinut cont de : 

a) necesităţile obiective de produse, servicii si lucrări; 

b) gradul de prioritate a necesitătţlor; 

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi 

identificate. 

După aprobarea bugetului propriu, precum şi ori de câte ori intervin 

modificări în bugetul Comunei Beceni, judeţul Buzău, Programul anual al 

achiziţiilor publice pentru anul 2021, se va actualiza, în funcţie de fondurile 

aprobate.  

3.3. Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al 

Comunei Beceni, judeţul Buzău, este prevăzut în 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 estimaăa a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi 

atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziţie, exprimata 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. 

3.4. După definitivarea Programului anual al achizițiilor publice pentru 

anul 2021 al Comunei Beceni, judeţul Buzău şi în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data la care portalul SEAP va fi funcţional ( funcțional din 

punct de vedere tehnic/informatic- a se vedea şi Comunicatele de presă 

ale Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice, publicate pe site-ul autorității 

www.anap.gov.ro ), Comuna Beceni, judeţul Buzău prin grija conducerii 

instituţiei, a şefului compartimentului contabilitate, precum şi a 

responsabilului achizițiilor publice, va publica Programul anual al achiziţiilor 

publice pe anul 2021. 

De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea in SEAP a 

extraselor din Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al 

Comunei Beceni, judeţul Buzău, 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 prevăzute la art. 7 alin. 5 din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al Comunei 

Beceni, judeţul Buzau se va publica de asemenea, pe pagina de internet a 

instituţiei www.primariabeceni.ro. 
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Având în vedere dispoziţiile art. 4 din H.G. 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, conform căruia „prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 

pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţie autoritaţilor 

contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de 

instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului achiziţiei la 

nivelul autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a 

procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării contractului precum 

şi pentru prevenirea/diminuarea riscurilor în achiziţii publice”, Comuna 

Beceni, judeţul Buzău va proceda la revizuirea Programului anual al 

achiziţiilor publice pentru anul 2021 al Comunei Beceni, judeţul 
Buzău, în vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor 

elabora / aproba în legătură cu prezenta strategie, în cel mai scurt 

timp de la data intrării lor în vigoare, sau la termenul precizat în mod 

expres în actele normative ce se vor elabora/aproba. 

4. Sistemul de control intern 

4.1 Având în vedere noua legislaţie privind achizitiile publice, ca 

document de politica internă, Comuna Beceni, judeţul Buzău prin 

Responsabilii desemnaţi cu Achiziţiile Publice considera ca sistemul 

propriu intern trebuie să acopere toate fazele procesului de achiziţii 
publice de la pregatirea achiziţiei până la executarea contractului, iar 

cerinţele efective trebuie diferenţiate în funcţie de complexitatea 

contractului de achiziţie publică care urmează a fi atribuit. 

De asemenea, având în vedere standardele de control intern pentru 

gestionarea efectivă a procesului de achiziţii publice controlul intern va 

trebui să includă cel puţin următoarele faze : pregătirea achiziţiilor, 
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redactarea documentaţiei de atribuire, desfăşurarea procedurii de atribuire, 

implementarea contractului. 

4.2 Sistemul de control intern trebuie să includa urmatoarele principii: 

- Separarea atribuţiilor, cel puţin între functţile operaţionale si 

funcţiile financiare/de plată persoanelor responsabile cu achiziţiile publice 

şi departamentelor tehnice şi economice, cerinţe de separare a atribuţiilor 

care depind de alocarea cu personal la nivelul Comunei Beceni, judeţul 

Buzău, respectiv de resursele profesionale proprii. 

- „Principiul celor 4 ochi” care implică împărţirea sarcinilor în doi 

paşi: pe de o parte iniţierea şi pe de altă parte verificarea, efectuate de 

persoane diferite. 

- Fundamentarea avizelor interne acordate de Compartimentului  

contabilitate si secretarului comunei,  se bazeaza pe recomandări şi 

observaţii de specialitate. 

4.3. Compartimentul  de audit intern, cu competenţe în auditarea 

eficienţei şi performanţei Comunei Beceni, judeţul Buzău în domeniul 

achiziţiilor publice, va acorda o atenţie sporită, eficacităţii mecanismelor de 

audit intern, pentru identificarea deficienţelor; auditarea se va realiza în 

cadrul misiunilor de audit programate sau al misiunilor ad-hoc. 

5. Excepţii 

5.1. Prin excepţie de la art. 12 alin. 1 din H.G. 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, în cazul în care Comuna Beceni, judeţul Buzău 

va implementa în cursul anului 2021, proiecte finanţate din fonduri 

nerambursabile, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare 
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proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului 

respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare cuprinse în 
legislaţia achiziţiilor publice, a procedurilor prevăzute în prezenţa 

Strategie, a procedurilor operaţionale interne ale Comunei Beceni, 

judeţul Buzau. 

5.2. Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin.2 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice precum şi ale art. 1 din H.G. 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, cu referire la exceptările de la legislaţia 

achiziţiilor publice a achiziţiilor de produse, servicii si/ sau lucrări care nu 

se supun regulilor legale. Comuna Beceni, judeţul Buzău va proceda la 

achiziţia de produse, servicii si/ 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 fie 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 de luarea tuturor măsurilor necesare pentru a evita situaţii de 

natura să determine existenţa unui conflict de interese si/sau împiedicarea, 

restrângerea sau denaturarea concurenţei. În cazul în care se constată 

apariţia unei astfel de situaţii, Comuna Beceni, judeţul Buzău are obligația 

de elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit 

competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, 
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revocare sau anulare ale actelor care au efectuat aplicarea corecta a 

procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legatură cu acestea. 

5.3. Comuna Beceni, judeţul Buzău va derula toate procedurile 

de achiziţie numai prin sistemul electronic al achiziţiilor SEAP. 

Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai în 
condiţiile legii şi numai pentru situaţiile expres reglementate prin 

lege. Prin excepţie de la regula online, procedurile de achiziţie 

realizate  pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza în sistem 

offline. 

6. Prevederi finale şi tranzitorii 

6.1. Comuna Beceni, judeţul Buzău, prin Popa-Porumboiu Adriana - 

responsabilul desemnat  în domeniul achiziţiilor,  cu sprijinul structurilor din 

cadrul instituţiei, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de 

produse, servicii şi lucrari, precum şi a tuturor achiziţiilor de produse, 

servicii si lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice. 

6.2. În derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne 

proprii precum şi a tuturor procedurilor de achiziţie, Comuna Beceni, 

judeţul Buzău este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de 

achiziţie publică/ acordului- cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea 

tuturor dispoziţiilor legale aplicabile. 

6.3. Prezenta Strategie anuală de achizţii pe anul 2021 a Comunei 

Beceni, judeţul Buzău, se va aproba de către reprezentantul legal al 

instituţiei şi se va publica pe pagina de internet www.primariabeceni.ro . 

 
Consilier,  

 
    Popa-Porumboiu Adriana 



APROBAT,

Primar,

Burlacu Adrian

Anexă la HCL nr.

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2021 PENTRU PROIECTE FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL + BUGETUL DE STAT

Valoarea 

estimată fără 
TVA

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii  

RON începerea procedurii
finalizarea 

procedurii online/ofline

1 Actualizare PUG 71400000-2 63025 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

2 Construire hala administrativa 45200000-9 42017 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

3 Achizitie camion 34134200-7 840 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

4 Amenajare si dotare parc blocuri în comuna Becen

45212120-3 , 
37535200-9 50420 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

5 Amenajare loc de joaca Scoala primara Izvoru Du45212120-3 8403 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

6

Amenajare loc de joaca Scoala gimnaziala 

Valea Parului 45212120-3 16807 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

7 Achizitie tablete 30213200-7 12605 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

8 Construire baza sportiva liceu - autorizatie 21008 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

9 Modernizare sistem iluminat public stradal 45316110-9 204202 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

10

Înfiintare  distributia de gaze naturale în 

comuna Beceni 31311000-9 72018 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

11 Achizitie autogunoiera 34144510-6 100840 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

12 Amenajare rampa deseuri menajere 45222110-3 16808 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

13

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apa si apa  uzata 45000000-7 72269 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

14

Trecere pietonala partial carosabil peste 

paraul Slanic in punctul Valea Părului 45221100-3 310756 bug. loc.+ bug. de stat achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

 AVIZAT,

COMPARTIMENT FINANCIAR ,

INTOCMIT, Doloiu Aurora

CONSILIER ,

Popa-Porumboiu Adriana

Persoana responsabilă de 
proceduraNr. crt Tipul şi obiectul contractului/acordului cadru Cod CPV Sursa de finanţare Procedura aplicată

Data estimată pentru 



COMUNA BECENI APROBAT,

JUDEŢUL BUZĂU Primar,

Burlacu Adrian

Anexă la HCL nr.               /  

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2021

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii 

începerea 
procedurii

finalizarea 

procedurii online/ofline

PRODUSE 

1 Furnituri birou 30192700-8 1000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

2

Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi 
alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau 
din carton 22800000-8 2000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

3 Accesorii de birou 30192000-1 6924 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

4 Mouse-uri pentru computere 30232120-1 500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

5 Tastaturi pentru computere 30233211-3 500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

6 Produse de curăţenie 39831240-0 6303 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

7 Lemne pentru foc 03413000-8 42185 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

8 Benzină fără plumb 23111200-0 5000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

9 Motorină, GPL 23121200-3 60132 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

10 Uleiuri pentru motoare 23123100-6 3000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

11 Uleiuri pentru angrenaje 23123400-9 3000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

12 Uleiuri pentru sisteme hidraulice 23123600-1 8000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

13 Lichid frână 23123650-6 700 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

15

Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare 

de vehicule (Rev. 2) 34300000-0 28222 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

16 Rulmenţi cu role 28542000-3 2000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

17 Filtre aer 29231431-7 2000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

18 Filtru ulei 29241330-2 2500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

19 Filtru benzină 29241340-5 400 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

20 Acumulatori cadmiu nichel 31432000-3 1500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

24

Piese de schimb mecanice, altele decât motoare şi 
piese de motoare 34320000-6 6786 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

30 Cilindri hidraulici sau pneumatici (Rev. 2) 42121100-4 2683 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

31 Furtunuri (Rev.2) 44165100-5 1607 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

Persoana responsabilă de 
proceduraValoarea 

estimată fără 
TVA (RON)

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Data estimată pentru 
Nr. crt Tipul şi obiectul contractului/acordului cadru Cod CPV

Sursa de 

finanţare Procedura aplicată



32 Pneuri pentru autovehicule 25111100-3 8000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

33 Diverse articole din metal 44423000-1 500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

34 Truse de scule 28622940-9 500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

35 Ciment si alte materiale de constructii 28811200-2 6000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

36 Becuri şi lămpi fluorescente 28815822-6 500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

37 Vopsele 24310000-0 1000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

38 Plăcuțe indicatoare 44423450-0 3500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

39 Diverse accesorii de ţevărie 27212000-4 800 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

40 Tablouri electrice 31214500-4 1000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

41 Diverse consumabile şi articole pentru  consum 36700000-8 3006 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

42 Pietris, nisip, piatra concasata si agregate 14210000-6 4503 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

43 Sursa de alimentare curent electric 31682530-4 840 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

44 Laptop ( Notebook ) 30213100-6 3361 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

45 Imprimante cu laser 30232110-8 2521 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

46 Jaluzele 39515400-9 650 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

47 Extinctoare + set incendiu 29242410-4 2713 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

48

Echipament informatic si accesorii de birou, cu 

exceptia mobilierului si a pachetelor software   30000000-9 420 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

49 Caseta luminoasa sediu Primarie 31523000-8 2101 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

50 Boiler 44621200-1 840 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

51 Pubele si cosuri de gunoi 34928480-6 21008 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

SERVICII

52 Distribuţie de energie electrică 65300000-6 70000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

53 Distribuție de apă potabilă 651110-4 6303 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

54 Servicii poştale 64110000-0 2731 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

55 Servicii de telefonie fixă, mentenanță centrale telefonice +internet64210000-1 15000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

56 Servicii telefonie mobilă 6421000-5 10000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

57 Servicii de cadastru 71354300-7 110000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

58 Servicii de arpentaj cadastral (carti funciare) 71355200-3 80630 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

59 Servicii de topografie 71351810-4 61471 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

60 Servicii de consultanţa 74141800-7 22548 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

61

Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si 

de inspectie (Rev.2) 71000000-8 4324 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

62 Studii tehnice (Rev. 2) 71335000-5 1400 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

63

Servicii de reparare şi de înteţinere şi servicii conexe 
pt. computere personale, echipament de birotică, pt 
echipament de telecomunicatii 50300000-8 20000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

64 Servicii de consultanţă juridică 79111000-5 15000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

65 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor 79418000-7 4000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

66 Servicii de consultanţă în domeniul evaluarii 79419000-4 15000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

67 Repararea si intretinerea fotocopiatoarelor 50313200-4 3000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana



68

Servicii de reparare şi de întreţinere a 
autovehiculelor şi a echipamentelor conexe 50110000-9 78669 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

69 Servicii de programare  de software, de aplicație 48311100-2 10000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

70 Licenţe sisteme de operare 48218000-9 1000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

71 Aplicaţie pentru calculul salariilor 48443000-5 8000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

72 Servicii proiectare pentru modernizare infrastructură 71322500-8 100000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

73 Servicii de supraveghere a lucrărilor 71520000-9 40000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

74

Servicii de tratare și eliminare deșeuri menajere și 
deșeuri nepericuloase 90513000-6 63025 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

75 Servicii de prelucrare arhivistica 79995100-6 10000 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

76 Servicii de intretinere a iluminatului public 50232100-1 40083 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

77 Servicii de medicina muncii 85147000-1 700 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

78 Servicii de protectia muncii 71317000–3 3500 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

79 Servicii de publicitate 79341000-6 2521 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

80 Deplasari 55000000-0 5042 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

LUCRĂRI
81 Lucrări de instalații electrice 45310000-3 1934 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

82 Lucrări reparații curente 45453000-7 126050 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

83 Lucrări de întreținere a drumurilor 45233141-9 121547 bug. loc. achiziţie directa 01.01.2021 31.12.2021 online Popa-Porumboiu Adriana

 AVIZAT,

COMPARTIMENT FINANCIAR ,

INTOCMIT, Doloiu Aurora

CONSILIER ,

Popa-Porumboiu Adriana


