ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 69 /11.12.2019
privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2020 și a programului de
achiziţii publice pentru anul 2020 a comunei Dochia
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2019
Analizând referatul de aprobare nr.7884 /11.12.2019 a primarului comunei Dochia ,
Referatul de specialitate nr.7815 din 09.12.2019 înaintat de consilier achizitii publice .
În temeiul prevederilor: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. 129 alin. (4) lit. ”e”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.
57 /2019 privind Codul Administrativ , adoptă prezenta :
HOTĂRÂRE:
Art.1.- (1)Se aprobă Strategia anuala a achiziţiilor publice a Comunei Dochia pentru
anul 2020 şi proiectul programul achiziţiilor publice pe anul 2020 ca parte integranta a
strategiei, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Autoritatea contractantă Comuna Dochia, cu avizul secretarului general al
comunei şi cu acordul primarului comunei, are dreptul de a opera modificări sau completări
ulterioare în Programul stabilit potrivit art.1.
Art. 2. - În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul achizitiilor
publice se autorizează primarul comunei în a întreprinde demersurile necesare pe lângă
autorităţile îndrituite, în scopul împlementării obiectivelor stabilite prin prezentul program,
precum şi în a emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale
Consiliului local.
Art. 3. – Se împuterniceste primarul comunei Dochia, să numească comisie de
evaluare a ofertelor și de recepție ,pentru achizitiile publice .
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Inițiator,
Primar,
Păduraru Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar general al comunei Dochia
Pascaru Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro

Nr. 7884 din 11 .12.2019

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre
privind
Strategia anuală de achizitii publice a comunei Dochia pentru anul 2020
si a programului de achiziţii publice pentru anul 2020

În virtutea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi având în vedere necesitatea
asigurării unei strategii anuale a achizitiilor publice si a unui calendar al procedurilor de
achiziţii publice ce vor fi iniţiate în cursul anului 2020, am dispus elaborarea strategiei si a
programului anual al achiziţiilor publice, în care au fost inlcuse achiziţiile preconizate a se
efectua de către personalul cu atribuţii în acest domeniu.
Programul a fost conceput ţinându-se cont de legislatie, de strategia de dezvoltare a
comunei Dochia , de proiectele tehnice elaborate, respectarea programelor de implementare a
proiectelor cu finanţare externă, precum şi de necesităţile obiective de bunuri şi servicii ale
instituţiilor publice din localitate. Programul achiziţiilor poate fi modificat şi completat în
cursul anului, în funcţie de realizările bugetului local, eventuale alte venituri atrase la buget,
necesitatea executării unor lucrări de urgenţă, etc
Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Dochia, prezentul
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator
Primarul comunei Dochia
Păduraru Constantin

ROMÂNIA
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Nr. 7815din 09.12.2019
Aprob,
Primar, Păduraru Constantin
REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIŢII PUBLICE-2020
COMUNA DOCHIA,JUDEŢUL NEAMŢ
Subsemnata Antică Andreea Cristina , consilier achiziţii publice comuna Dochia,
vă înaintez spre aprobare Strategia Anuală de Achiziţii Publice cu Anexa - Planul Anual al
Achiziţiilor Publice pe anul 2020, comuna Dochia, judeţul Neamţ.
Strategia anuală de achiziţii publice a fost elaborată în conformitate cu dispozițiile
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a 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 achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Programul anual al achiziţiilor pulice a fost conceput ţinându-se cont de strategia
de dezvoltare a comunei Dochia, de proiectele tehnice elaborate, de programele de
implementare a proiectelor cu finanţare externă precum şi de necesităţile de bunuri şi servicii
ale instituţiilor publice din localitate.
Astfel, compartimentul intern de achiziţii publice a elaborat strategia anuală a
achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Autorităţile contractante au obligaţia de a include în Planul Anual al Achiziţiilor
Publice contractele/acordurile cadru pe care intenţionează să le atribuie/încheie în decursul
anului. Deasemenea, când stabilesc Planul Anual al Achiziţiilor Publice autorităţile
contractante au obligaţia de a ţine cont de următoarele
a) necesităţile obiective de produse, lucrări, servicii
b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a)
c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual
Faţă de cele expuse mai sus, precum şi prevederile legale în materie,
PROPUNEM:
aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice pentru anul 2020, elaborat conform
legislaţiei în vigoare.
Consilier Achiziţii Publice,
Antica Andreea Cristina
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Nr. 7820din 09.12.2019

APROBAT,
ORDONATOR DE CREDITE
PĂDURARU Constantin.

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PE ANUL 2020
A COMUNEI DOCHIA, JUDEȚUL NEAMȚ.

1) Noțiuni introductive
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a 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 achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Primăria comunei
Dochia a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informațiilor cel puțin a
următoarelor elemente estimative:
a. nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute
ca rezultat a unui proces de achiziție, așa cum rezultă acestea din solicitările transmise
de toate direcțiile/compartimentele din cadrul autorității contractante;
b. valoarea estimativă a achiziției 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 și după caz necesarul de resurse
suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.
Prezenta Strategie anuală de achiziție publică la nivelul comunei Dochia, județul
Neamț reprezintă totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de
Comuna Dochia în calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar.
Strategia anuală de achiziție publică se realizează, potrivit dispozițiilor legale, în
ultimul trimestru al anului anterior pentru anul căruia îi corespund procese de achiziție
publică cuprinse în acesta și se aprobă de către conducătorul autorității contractante.

Strategia anuală de achizițe publică la nivelul Comunei Dochia, se poate modifica sau
completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus.
Introducerea modificărilor și completărilor în prezenta Strategie este condițională de
identificarea surselor de finanțare.
În cadrul Strategiei anuale de achiziție publică la nivelul Comunei Dochia, se va
elabora Planul Anual al Achizițiilor Publice, ca instrument managerial utilizat pentru
planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate
contractantă, pentru şi planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru
verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/națională de
dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
2) Etapele procesului de achiziție publică care vor fi parcurse în anul 2020
Atribuirea unui contract de achiziție public/accord-cadru este rezultatul unui proces
ce se derulează în mai multe etape.
Comuna Dochia în calitate de autoritate contractantă, are obligația de a se
documenta și de a parcurge pentru fiecare proces de achiziție publică trei etape, distinct:
a. etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței;
b. etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru;
c. etapa postatribuire contractului/acordului-cadru, respectiv executarea și monitorizarea
implementării contractului/acordului-cadru.
a. Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziție publică:
Se inițiază prin identificarea necesităților și elaborarea referatelor de necesitate.
Se încheie cu aprobarea de către primarul Comunei Dochia a documentației de
atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum și a strategiei de contractare pentru
procedura respectivă.
Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu o valoare estimată
egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7, alin. (5) din Legea nr.
98/2016-privind achizițiile publice, inițiată de Comuna Dochia și este obiect de evaluare a
Agenției Naționale a Achizițiilor Publice, în condițiile 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 achiziție
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de
planificare/pregătire a achiziției în legătură cu :
a. relația dintre obiectul, constrângerile asociate cu complexitatea contractului, pe de o
parte, și resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea
activităților din etapele procesului de achiziție publică, pe de altă parte ;
b. procedura de atribuire aleasă, precum și modalitățile speciale de atribuire a
contractului de achiziție publică asociate, dacă este cazul ;
c. tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia ;
d. mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia,
măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale ;

e. justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru,
precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru autoritatea
contractantă ;
f. justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la art. 69,
alin. (2-5) din Legea nr. 98/2016-privind achizițiile publice și după caz, decizia de a
reduce termenele în condițiile legii, decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi,
criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de
atribuire și factorii de evaluare utilizați ;
g. obiectivul din Strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare
contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul ;
h. orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităților autorității contractante ;
b. Etapa de organizare a procedurii și atribuire a contractului/acordului-cadru
începe prin transmiterea documentației de atribuire în SEAP și se finalizează odată cu intrarea
în vigoare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru.
Având în vedere dispozițiile legale în materia achizițiilor publice, Comuna Dochia va
realiza un proces de achiziție 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/ specificațiilor tehnice, prin excepție de la regula de
mai sus, Comuna Dochia va recurge la ajutorul unui furnizor de servicii, selectat în
condițiile legislației achizițiilor publice.
3) Programul anual al achizițiilor publice
Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020 la nivelul Comunei Dochia se
elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de Direcțiile/Compartimentele
Comunei Dochia și cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe
care Comuna Dochia intenționează să le atribuie în decursul anului 2020.
La elaborarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, Comuna Dochia a
ținut cont de :
a. necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări ;
b. gradul de prioritate a necesităților ;
c. anticipările cu privire la sursele de finanțare ce urmează a fi identificate.
După aprobarea bugetului propriu, precum și ori de câte ori intervin modificări în bugetul
Comunei Dochia, Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020, se va actualiza în
funcție de fondurile aprobate.
Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 al Comunei Dochia
cuprinde informații referitoare la :
a. obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru ;
b. codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV) ;
c. valoarea estimată a contractului /acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al
derulării unui proces de achiziție, exprimată în lei, fără TVA ;
d. sursa de finanțare ;
e. procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție ;
f. data estimativă pentru inițierea procedurii ;
g. data estimativă pentru atribuirea contractului ;
h. modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
După definitivarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020,
Comuna Dochia are obligația de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum și
orice modificări asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la :

a. contractele/acordurile-cadru de produse și/sau servicii a căror valoare estimată este
mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 ;
b. 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.
Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 se va publica de asemenea,
pe pagina de internet a Comunei Dochia: www.comunadochia.ro. și Monitorul Oficial Local.
Având în vedere dispozițiile art. 4 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, conform căruia
”prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) se pot pune de
dispoziția autorităților contractante și a furnizorilor de servicii auxiliare achiziției un set de
instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziții la nivelul autorității
contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziție și monitorizarea
implementării contractului, precum și pentru prevenirea/diminuarea riscurilor în achiziții
publice”, Comuna Dochia va proceda la revizuirea Programului Anual al Achizițiilor Publice
pentru anul 2020 al Comunei Dochia, în vederea punerii de acord cu actele normative ce se
vor elabora/aproba în legătură cu prezenta strategie, în termen de 15 zile de la data
intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în actele normative ce se vor
elabora/aproba.
4) Sistemul de control intern
Având în vedere noua legislație privind achizițiile publice, ca și document de politică
internă Comuna Dochia prin reprezentantul legal consideră că sistemul propriu de control
intern trebuie să acopere toate fazele procesului de achiziții publice de la pregătirea
achiziției până la executarea contractului, iar cerințele efective trebuie diferențiate în
funcție de mărimea Comunei Dochia ca și autoritate contractantă.
De asemenea, având în vedere standardele de control intern pentru gestionarea
efectivă a procesului de achiziții publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informații și
matricea responsabilităților) pentru a stabili cerințele pentru activitățile de control intern,
controlul intern va trebui să includă cel puțin următoarele faze:
- pregătirea achizițiilor,
- redactarea documentației de atribuire,
- desfășurarea procedurii de atribuire,
- implementarea contractului.
Sistemul de control intern trebuie să includă următoarele principii:
-Separarea atribuțiilor, cel puțin între funcțiile operaționale și funcțiile finaciare/ de plată,
persoanelor responsabile cu achizițiile publice și departamentelor tehnice și economice,
cerințe de separare a atribuțiilor.
-”Principiul celor 4 ochi”, care implică împărțirea clară a sarcinilor în doi pași: pe de o parte
inițierea și pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite.
-Fundamentarea avizelor interne precum cele acordate de direcțiile/compartimentele
economic și juridic, pe bază de liste de verificare și alte instrumente.
Sistemul de control intern trebuie să includă, de asemenea, un document de
politică privind conflictul de interese, document asumat de conducerea Comunei Dochia,
precum și de tot personalul instituției.

5) Excepții
Prin excepție 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 achiziție public/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în cazul în care Comuna Dochia va implementa
în cursul anului 2020 proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de
cercetare-dezvoltare, are obligația de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un
program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de
elaborare cuprinse în legislația achizițiilor publice, a procedurilor prevăzute în prezenta
Strategie.
Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, precum și 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 achiziție publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu referire la exceptările de la legislașia achizițiilor publice a
achizițiilor de produse, servicii și/sau lucrări care nu se supun regurilor legale, Comuna
Dochia va proceda la achiziția de produse, servicii și/sau lucrări exceptate, pe baza propriilor
proceduri interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii
contractelor de achiziție publică respectiv nediscriminarea, tratamentul egal,
recunoașterea reciprocă, transparență, proporționalitatea, asumarea răspunderii.
Comuna Dochia va derula toate procedurile de achiziție numai prin sistemul
electronic al achizițiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza
numai în condițiile legii și numai pentru situațiile expres reglementate prin lege.
6) Prevederi finale și tranzitorii
Comuna Dochia, prin compartimentul specializat în domeniul achizițiilor, are
obligația de a ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, precum și a
tuturor achizițiilor de produse, servicii și lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziții
publice.
În derularea procedurilor de achiziții pe baza procedurilor interne proprii precum și
a tuturor procedurilor de achiziție, Comuna Dochia este responsabilă pentru modul de
atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv achiziția directă, cu
respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile.

Întocmit,
Consilier Achizitii publice
Antică Andreea Cristina

Aprob,
Conducătorul Autorităţii Contractante
Primar, Păduraru Constantin

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE-COMUNA DOCHIA, 2020
Nr.
crt.

Tipul si obiectul
contractului de achizitie
publica/acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea estimata
a contractului de
achizitie
publica/acorduluicadru

Sursa de
finantare

A

B

C

Lei, fara TVA
Modernizare drumuri
comunale dc 109si
drumuri vicinale com
Dochia jud Neamt

45233222-1
lucrari de
pavare si de
asfaltare

11.160.727,22

Modalitatea
de derulare a
procedurii de
atribuire

Persoana
pesponsabila
cu aplicarea
procedurii
de atribuire

Online/offline
Fonduri
guvernamentale
si buget local

Procedură
simplificata

februarie

decembrie

Online

Antica
Andreea
Cristina

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTECOMUNA DOCHIA, 2020
Cod CPV

Valoarea
estimată
Lei, fara
TVA

Sursa de finantare

Data
estimată
pentru
initiere

Data
estimată
pentru
finalizare

Cursuri
perfecționare.

80530000-8

1.681

Buget local

februarie

decembrie

02.

Servicii de
asigurare.

66510000-8

1.680

Buget local

februarie

august

03.

Materiale de
curățenie.

39831240-0

2.522

Buget local

februarie

decembrie

04.

Articole de
birotică.

30199000-0

1.891

Buget local

februarie

decembrie

05.

Articole papetarie
si alte articole de
hartie

22810000-1

1.891

Buget local

februarie

decembrie

06.

Lemne de foc.

03413000-8

12.605

Buget local

februarie

octombrie

07.

Bonuri
combustibil.

09100000-0

7.563

Buget local

februarie

decembrie

08.

Extindere sediu
primarie copr B

45262800-9

300.000

Buget local

aprilie

decembrie

09.

Achiziție licente

48517000-5

1.261

Buget local

februarie

decembrie

45222000-9

20.000

Buget local

aprilie

iunie

77310000-6

2.521

Buget local

aprilie

august

71354300-7

4.202

Buget local

iunie

noiembrie

45222000-9

25.000

Buget local

aprilie

decembrie

Nr.
crt.

Obiectul
contractului/
acordului cadru

01.

10.

11.
12.
13.

Executie
imprejmuiri
latura vestica
camin cultural
Amenajare spații
verzi+parc.
Servicii de
cadastru.
Imprejmuire
primarie corp B

14.

Achiziție produse
pentru ”Pomul de
Crăciun”.

15800000-6

8.403

Buget local

octombrie

decembrie

15.

Evenimentul
”Foc de
Artificii”.

9236000-2

2.942

Buget local

februarie

decembrie

2.521,00

Buget local

februarie

decembrie

16.
16.

Organizarea
evenimentului
”Ziua comunei
Dochia”.

79952100-3

50.421

Buget local

februaie

iulie

17.

Reparatii drumuri

45233142-6

100.000

Buget local

februarie

decembrie

18.

Servicii hornărit.

90915000-4

420

Buget local

februarie

decembrie

19.

20.
21.
22.

Servicii verificări
instalație
electrică și
paratranet.
Acoperis
dispensar uman
Achiziție
materiale
S.V.S.U.
Achiziție numere
atelaje.

45315600-4

504

Buget local

februarie

decembrie

45261900-3

20.000

Buget local

februarie

decembrie

35111200-7

840

Buget local

aprilie

decembrie

44423450-0

336

Buget local

fe

septembrie

23.

Achiziție
ștampile.

30192153-8

84

Buget local

aprilie

decembrie

25.

Rovinieta

22453000-0

169

Buget local

februarie

iunie

28.

Timbre

22410000-7

841

Buget local

februarie

decembrie

30199770-8

7.563

Buget local

februarie

decembrie

79823000-9

36.555

Buget local

februarie

decembrie

45222000-9

105.300

Buget local

februarie

decembrie

29.
30.

33.

Tichete sociale
gradinita
Tichete de
vacanta
Împrejmuire
aferenta teren de
sport sat. Dochia,
com. Dochia.

Întocmit
Antica Andreea
Cristina

