ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 121 /2019
privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului „SoluŃii informatice
pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraŃiei la nivelul Municipiului
Orăştie”

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.124/2019, referatul de aprobare a Primarului
nr.8765/08.07.2019, raportul DirecŃiei tehnice – Compartiment AchiziŃii publice nr.8766/08.07.2019 şi
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 2019, aprobat
prin
H.C.L nr.74/2019;
- HCL nr.307/2018 prin care a fost aprobată Strategia anuală de achiziŃii publice
a municipiului Orăştie pentru anul 2019.
În temeiul prevederilor art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziŃie publica/acordului-cadru din legea nr.98/2016 privind achiziŃiile
publice aprobate prin H.G nr.395/2016, ale art.129, alin.(4), lit.”d”, art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1),
lit.”a” din OrdonanŃa de UrgenŃă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Aprobă Programul achiziŃiilor publice aferent Proiectului „SoluŃii informatice pentru
simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraŃiei la nivelul Municipiului Orăştie”,
acesta constituind anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul, DirecŃia tehnică şi
DirecŃia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice.

Orăştie, 11.07.2019

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa extraordinară convocată de îndată din data de 11 iulie 2019, prin vot
deschis, cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (16 prezenŃi).

Anexă la HCL. Nr.121/2019
Județul HUNEDOARA
Municipiul ORĂȘTIE
CONSILIUL LOCAL

PROGRAMUL ESTIMATIV AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU PROIECTUL ,,Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației la nivelul Municipiului Orăștie ’’

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A-Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie
B-Data (luna) estimata pentru initierea procedurii
C-Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru

Nr.
crt.

Codul CPV
Tipul si obiectul contractului de achizitie publica /acordului-cadru

Valoarea estimată
a
contractului/acord
Sursa de finantare
ului-cadru

A

B

C

LEI,exclusiv TVA

Modalitatea de
derulare a
procedurii de
atribuire

Persoana
responsabila cu
aplicarea
procedurii de
atribuire

online/offline

1

Servicii de implementare a sistemului de management al calității

71621000-7

310.000

AM POCA,
buget local

Procedura
simplificata

IULIE 2019

DECEMBRIE 2019

online

MUNTEAN IULIA

2

Implementare portal servicii către cetățeni și sistem

30141200-1

984.600,00

AM POCA,
buget local

Procedura
simplificata

AUGUST 2019

DECEMBRIE 2019

online

MUNTEAN IULIA

3

Servicii de retro-digitalizare

30232100-5

835.900,00

AM POCA,
buget local

Procedura
simplificata

AUGUST 2019

DECEMBRIE 2019

online

MUNTEAN IULIA

