
DISPOZITIE
privind modificarea $i completarea Programului anual de achizi{ii publice al comunei Unl€ni

Primarul comunei Unleni, judetul Boto;ani,
analizind propunerile IAcUe cu referatul rv.4936/2022,
avind in vedere prevederile Dispoziliei nr.57 din 15.03.2022 privind aprobarea Programului

annual de achizilii publice a comunei Unleni penlru antsl 2022, modificatd gi completat prin Dispozilia
nr.106 din I i,.iie 2022,

in baza prevederilor art.59 9i 60 din Legea rv.2412000, privind normele de tehnicd Iegislativd
pentru elaborarea actelor normative, republicatE, cu modificirile gi completirile ulterioare,

in temeiul prevederilor art.l96 alin. (l) lir. b) din Ordonanta de Urgentd ff.5712019 privind Codul
administrativ cu modificirile gi completlrile ulterioare,

ROMANIA
JUDETI,'I_ BOTO$ANI

COMTINA TINTENI
PRIMAR

Telefon: 023 l-543802; Fax: 0231-543802
E-mail: primaria untenibt@vahoo.com

dispu ne:

termenul prevAzut de lege, prefectului judelului Botogani, compartimentu lui contabilitare $i achizilii
publice pi se aduce la cunoEtinf6 publica prin afiqarea pe pagina proprie de intemet
h ttD://www rimariaunteni.ro/

Art.l. - Se aprobd modificarea si completarea Programului Anual de Achizilii Publice pe anul
2022 a Comunei Unfeni, aprobat prin Dispozitia nr.57 din 15.03.2022 privind aprobarea Programului
anual de achizitii publice a comunei Unleni pentru anul 2022, modificatl gi completat prin Dispozilia
nr.106 din I i ie 2022, penlru Programul de achizilii pentru proiectul "Extindere iistem'de alimentare
cu api in comuna Un{eni, judelul Botosani'; avand continutul in anexa nr. l.

Art.2. - Se aprobd modificarea qi completarea Programului Anual de Achizi[ii Publice pe anul
2022 a Comunei Unteni, aprobat prin Dispozi{ia nr.57 din 15.03.2022 privind aprobarea Programului
anual de achizilii publice a comunei unleni penrru anul 2022, modificali, $i completar prin Dispozilia
nr. 106 din I iulie 2022, pentru Programul de achizitii pentru proiectul "Modernizare drumuri locate in
localititile Burle;ti, comuna Un{eni, jude{ul Botoqani",av6nd continutul in anexa nr.2.

Art.3. - Anexele nr.1 gi 2 fac parte integrantd din prezenta hot6r6.re.
Art.4'- Prezenta dispozitrie se comunici, prin intermediul secretarului general al comunei, in
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SECRETARUL GENERAL AL COMLTNE],
Vasile Ursachi

Comuna Unleni,
7 septembrie 2022
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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA LTNTENI
LOCALITATE UNTENI
Telefon: 0231-543802; Fax: 0231-543802

E-mail : primaria_untenibt@yahoo.com
Nr.4936107 09 2022

REFERAT APROBARE
privind completarea, actualizarea qi modificarea Programului anual pe achizifii publice a

comunei Un{eni

Avind in vedere temeiurile juridice previzute de dispoziliile
a) art. 120 alin. (l) 9i art. 121 alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia Rom6niei, republicatd;
b) art. 3, art. 4 gi art. 6 paragraful I din Carta europeane a autonomiei locale, adoptatd la

Strasbourg la l5 octombrie 1985, ratificati prin Legea nr. 19911997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;

d) art. ll, 12 si 14 din Hot?irirea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd
/acordului cadru din Legea nr. 9812016, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;

Conform prevederilor art. 14 alin. 1 ;i 2 din Hotirdrea de Guvern nr. 395/2016 privind
normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publici./acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, autoritatea contractantd
are dreptul de a opera modificiri sau completiri ulterioare in cadrul programului anual de
achizitie publice.

Potrivit prevederilor H.G. nr. 39512016 art. 14, autoritatea contractante poate opera
completdri/modificdri la programul anual de achizilii publice, completeri/modificlri care se

aprobe prin decizia conducdtorului autoritilii contractante.
Completarea propusd are ca scop achizitionarea serviicilor si lucrarilor pentru

implementarea cu succes a proiectelor"Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Unteni,
judeful Botogani" qi "Modemizare drumuri locale in localitatile Manastireni si Unteni, comuna
Unteni, judetul Botosani" aprobate prin Programul National de Investitii Anghel Saligny.

Completarea propusd are ca scop acoperirea unei necesit[1i ce nu au fost cuprinse initial
in programul anual de achizifii publice pe anlJ. 2022.

Completarea propusA este necesard pentru realizarea tuturor achizitiilor necesare ce !in de
depunerea Ei implementarea cu succes a proiectelor menlionate mai sus, precum 5i alte proiecte
pe care le are comuna in desfiEurare.

Completarea $i actualizarea propusa sunt necesare pentru realizarea tuturor achiziliilor
necesare ce lin de implementarea cu succes a unor proiecte aflate in derulare, pentru oblinerea
sumelor necesare pentru realizarea unor investilii in baza avizelor favorabile de realizare a

acestora, pentru dezvoltarea Comunei Unleni.
SE IMPUNE EMITEREA UNEI DISPOZIIII privind completarea qi modificarea

programului anual pe achizilii publice a comunei Unleni pe anul 2022.

Cosilier debutant.
Ciohanu u



PRIMARIA COMIJNEI UNTENI
JUDETUL BOTOSANI
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Anexa nr. l
la dispozilia nr. I 37 din 7 septembrie 2022

PROGRAMUL DE ACHIZITII PENTRU PROIECTUL
tinderc sistem de alimentare cu api in comuna Un{eni, jude(ul BotoEani"

Valoarc
estimatl Data cstimatl

pentru ini(iere

Data estimati
pentru

finalizare

Procedura
aplicati

Lei, fIrI
TVA

Sursa de
finanfare

Nr.
crt ud(

contractulul
publici'r

Tipul q

o
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ta
):-

s. +l,/
i.'' Cod CPV

8.549.959.51

Bugct dc stat;

Buget local
Pe parcursul
anului 2022

Pe parcursul
anului 2023

Proceduri
simplificatiI

Lucriri de extindere
sistem de alimentare cu

apa; Documentatii
teh nice necesare in
vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/aut
orizatiilor; Proiect
tehnic si detalii de
executie; Asistenta
tehnica din partea

proiectantului;

45332000-3 Lucrari de
instalatii dc apa si

canalizare si de conducte
de evacuare (Rev.2);

79930000-2 Servicii dc
proicctare specializata

(Rev.2); 71322000-l
Servicii de proiectare

tchnica pentru constructia
dc lucrari publice (ltev.2);

71356200-0 Servicii de
asistenta tchnica (llev.2)
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AncxI privind achiziJiilc directe
aferente proicctului" Extindere sistem dc alimcntarc cu apI in comuna tln{eni, jude{ul Botogani"

Nr.
crt

\^Arv
Ab I$ei directe

7
ur

5

Cod CPV

Valoare
estimatii Sursa de

finan(are
Data estimati
pentru ini{iere

Data estimati
pentru

finalizare
Lei, firi

TVA

I

oo S'

x*t6
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Stud ll fic, geotchnic)

71351810.4 Servicii
de topogra{ie (Rev.2)
7133200G4 Servicii

de inginerie
geotehnica (Rev.2)

78.300 Buget local Pe parcursul
andui 2022

Pe parcursul
an fi 2022

2

Documentatii suport si chcltuieli
pentru obtinerea de avize,

acorduri si autoriza(ii

71322500-6 Servicii
de proiectare

tehnica pentru
infrastructura de
transport (Rev.2)

2.000
Buget local Pe parcursul

anului 2022
Pe parcursul
an fi 2422

3 Studiu de fezabilitate/DALI

71241000-9 - Studii
de fezabilitate,

servicii de
consultanta,

analize (Rev.2)

135.000 Buget Iocal Pe parcursul
anului 2022

Pe parcursul
znrlui 2022

4.

Vcrificare tehnica de calitate
DTAC, proiectul tehnic si a

detaliilor dc executie

71300000-l Servicii
de inginerie

(Rev.2)
20.000

Pc parcursul
anuhti 2022

Pe parcursul
anului 2022

Organizarca proccdurilor de
achizitie

79418000-7 Servicii
de consultanta in

domeniul
achizitiilor (Rev,2)

40.000 Buget local Pe parcursul
anulrui 2022

Pe parcursul
anului 2022

Buget de stat



Nr.
crt Obiectul ach izi(iei directe Cod CI'V

Valoare
estimati Sursa de

finan{are
Data cstimatl
pentru ini(icre

Data estimatA
pentru

finalizare
Lei, firl

TVA

Consultanta

79411000-8 Servicii
generale de

consultanta in
managemcnt

(Rev.2)

70.000
Buget local Pe parcursul

anu]fi 2022
Pe parcursul
anului 2022

7 Dirigcn!ie de ;antier
71356200-0 Servicii
de asistenta tehnica

(Rer'.2)
78.500

lluget local Pc parcursul
anului 2022

Pe parcursul
anului 2022
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PRIMARIA COMUNEI I,]NTENI
JUDETUL BOTO$ANI

Anexa nr.l
la dispozilia nr. 137 din 7 septembrie 2022

OM4+
PROGRAMUL DE ACHIZITII PENTRU PROIECTUL

'Modernizare drumuri Iocale in localitatiteBurlesti, comuna Unteni, judetulBotosani"7

Valoare
estimati

Data estimati
pcntru

finalizare

Procedura
aplicati

Data estimati
pentru ini(iere

Sursa de
finan{are

Lei, flri
TVA

Cod CPVNr.
crt

Tipul 9i obiectul contractului de

achizi{ie publici

Proccdurl
simplificati

Pe parcursul
anului 2022

Pe parcursul
anului 2023

Buget de stat
10.364.806,7

4s233120-6
Lucrari de

constructii de
drumuri

1
Contract de lucrlri - execu{ie

lucriri de drum

)
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Anexi privind achizi{iile directe
aferente proiectului"Modernizare drumuri locale in localitatileManastireni si Unteni, comuna Unteni, j udetulBotosani"

Nr.
crt Obiectul achizi{iei directe Cod CPV

Valoare
estimati Sursa de

finan{are
Data estimati
pentru ini(iere

Data estimati
pentru

finalizare
Lei, firi

TVA

I

71351810-4 Servicii
de topografie (Rev.2)
71332000-,1 Servicii

de ingincrie
geotehnica (Rev.2)

20.890,44 Buget local Pe parcursul
anului 2022

2

Documentatii suport si cheltuieli
pentru obtinerea de avize,

uri si autorizatii

71322500-6 Servicii
de proiectare

tehnica pentru
infrastructu ra de
transport (Rev.2)

8.000 Buget local Pc parcursul
anului 2022

Pe parcursul
anului 2022

-l q I a tehnica
-

71319000-7 -
Servicii de

expertiza (Rev.2)
15.138 Bugct local Pe parcursul

anului 2022

{
I'
c lez:lb I tita tc/DALI

71241000-9 - Studii
de fezabilitate,

servicii de
consultanta,

analize (Rev.2)

118.833,30 Buget local Pc parcursul
anului 2022

Pc parcursul
anului 2O22

Verificare tehnica de calitate
DTAC, proiectul tehnic si a

detaliilor de executie

71300000-l Sen'icii
de inginerie

(Rev.2)
16.000 Buget de stat Pe parcursul

anului 2022
Pc parcursul
an fi 2022

6
Proiect ethnic si dctalii de

executic
71322000-l Servicii

de proiectare 332.500 Buget de stat Pe parcursul
anului 2022

Pe parcursul
anului 2022

Studii (topografic, geotehnic) Pc parcursul
anului 2022

Pe parcursul
anului 2022

\



Nr.
crt

Obiectul achizi(iei dircctc Cod CPV

Valoare
estimatl Sursa dc

Iinantarc
Data estimatl
pentru ini!iert

Data estimati
pentru

finalizare
Lei, firl

TVA
tehnica pentru
constructia de

lucrari
ublic er'.2

7

79418000-7 -
Servicii de

consultanta in
domeniul

achizitiilor (Rev.2)

s0.000
Buget local Pe parcursul

anului 2022
Pe parcursul
anului 2022

8. Consultanta

79411000-8 Servicii
generale de

consultanta in
management

(Rev.2)

83.000
Buget Iocal Pe parcursul

anului 2022
Pe parcursul
anului 2022

9 Asistentatchnica
71356200-0 Servicii
de asistenta tehnica

(Rev.2)
82.500

Buget local Pe parcursul
anului 2022

Pe parcursul
anului 2022

c.\

7

ts
'1u\\l<

Organizarea procedurilor de
achizitie


