
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2010

În temeiul art. 45(1) şi cel al art.115(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de expunerea de motive al primarului  comunei  Cornu în  calitatea sa de  
iniţiator,  de raportul  compartimentului  de resort  din cadrul  aparatului  de  specialitate al 
primarului comunei, precum şi de raportul celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului 
Local, 

Având în vedere prevederile H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare 
a O.U.G. nr.34/2006, privind achiziţiile publice;

Ţinând seama de prevederile şi art. 36 alin. (4) lit. b, combinat cu cele ale art. 63 
alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

    CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta 
hotărâre:

Art.1. Se aprobă programul achiziţiilor publice pe anul 2010, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Secretarul  comunei  CORNU  va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor 
interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe BURLACU

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                      SECRETAR,
Cornu, 2 martie 2010                                                                                   Daniela IANCU 

Nr.5



Autoritatea contractantă                                                                                                                                             ANEXĂ LA HCL 
COMUNA CORNU                                                                                                                                        NR.__5_/02.03._2010
                                                                                                                                                                              Preşedinte de sedinţă

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2010
- Proiect  -

Nr 
crt

Obiectul contractului / acordului-cadru Cod CPV Valoare estimată
Fără TVA

Procedur
a aplicată

Data 
estimată 
pentru 
începerea 
procedurii

Data 
estimată 
pentru 
finalizarea 
procedurii

Persoana 
responsabilă de 
procedurălei Euro 

A. CONTRACTE DE LUCRĂRI
1 Reparaţii şi zugrăveli la Căminul cultural 

– sala de spectacole
45232100-3 60.900 14.500 Achiziţie 

directă
aprilie mai Compartiment 

Investiţii 
-Achiziţii 
publice

2 Reţea incintă şi branşament apă la Sala 
de Sport şi Centru cultural

45231300-8 40.600 9.670 Achiziţie 
directă

Martie Mai - // -

3 Reţea canalizare pluvială str.Aniniş 45231300-8 21.667 5.158 Achiziţie 
directă

Martie Mai - // -

4 Consolidare drum – Provinceanu, 
pt.”Coman”

45233142-6 220.000 55.000 Cerere de 
ofertă

Martie Iulie - // -

5 Amenajare trotuare intersecţie Carol I – 
Grădiniţă Cornu de Jos

45233161-5 100.000 25.000 Cerere de 
ofertă

Martie August - // -

6 Extindere şi îmb.reţea de apă uzată, 
îmb.reţea de drumuri, reabilitare reţea 
alim.cu apă
 Proiect PNDR – Măs.322

45232400-6
45233120-6
45232150-8

7.544.461 2.039.815
licitaţie Aprilie Iunie Echipa de 

implementare a 
proiectului

7 Extindere reţea de apă uzată Cornu de 
Jos 45231300-8 24.768.070 5.897.160

licitaţie În funcţie de semnarea 
contractului de finanţare

- // -

8 Reparaţii Bazin de apă 45453000-7 31.500 7.500 Achiziţie 
directă

Mai iunie - // -

9 Puţ sec pt.animale moarte 45221230-3 12.600 3.000 Achiziţie 
directă

iulie august - // -

10 Amenajare spaţiu pentru rasaduri de flori 
prin extindere la sera de flori

45262800-9 15.050 3.500 Achiziţie 
directă

iulie august - // -

11 Amenajare intersecţia străzilor Marin 
Preda, Grădiniţei, Provinceanu şi 
prelungire podeţ ovoidal amonte

45233129-9 380.000 90.476 Cerere de 
oferte

După finalizarea 
proiectului tehnic

- // -



B. CONTRACTE SERVICII
1 Servicii de cadastru şi întabulare 

terenuri din patrimoniul public/privat 
71354300-7 30.000 7500 Achiziţie 

directă
În raport cu necesităţile Compartiment 

Achiziţii 
publice

2 Servicii de proiectare tehnică – reparaţii şi 
modernizare drumuri : Veteranilor, Baliţei,  
Malul Prahovei, Murs-Erigne, Toamnei,  
Izvoarelor, Bujorului, Aleea şcolii, Bdul  
Eroilor, Petrolistului, Provinceanu, Marin  
Preda, Primăverii,  Malul Vadului

71322000-1 63.000 15.000 Achiziţie 
directă

În raport cu veniturile la 
buget

- // -

3 Servicii de proiectare tehnică – 
amenajare intersecţia străzilor Marin 
Preda, Grădiniţei, Provinceanu şi 
prelungire podeţ ovoidal amonte 

71322000-1 10.500 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu veniturile la 
buget

- // -

4 Servicii STUDII DE SPECIALITATE 
in vederea obtinerii de finantare pentru 
obiectivul de investitii “Centrala 
fotovoltaica de producere a energiei 
electrice din conversia energiei solare 

71241000-9 405.000 96.430 Cerere
 de oferte

ianuarie martie Echipa de 
implementare a 
proiectului

5 Consultanţă şi management Proiect integrat 
Extindere şi îmb.reţea de apă uzată,  
îmb.reţea de drumuri, reabilitare reţea  
alim.cu apă, dotarea aşezămintelor  
culturale

79411000-8
79418000-7

36.968 10.000 Achiziţie 
directă

ianuarie martie Echipa de 
implementare a 
proiectului

6 Verificare tehnică Proiect integrat 
Extindere şi îmb.reţea de apă uzată,  
îmb.reţea de drumuri, reabilitare reţea  
alim.cu apă, dotarea aşezămintelor  
culturale

71330000-0 21.353 5.773 Achiziţie 
directă

ianuarie martie Echipa de 
implementare a 
proiectului

7 Supravegherea lucrărilor prin diriginţi de 
şantier  Proiect integrat Extindere şi  
îmb.reţea de apă uzată, îmb.reţea de  
drumuri, reabilitare reţea alim.cu apă

71520000-9 74.575 20.163 Achiziţie 
directă

După atribuirea 
contractului de lucrări

Echipa de 
implementare a 
proiectului

8 Studii tehnice (topo, geo) 71335000-5 35.000 8.750 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile Comp.achiziţii 
publice

9 Servicii proiectare consolidare 
drumuri: Murelor-pct.Savu, aleea  
Valea Rea

71322000-1 63.000 15.000 Achiziţie 
directă

aprilie mai - // -

10 Servicii proiectare amenajare fântână şi 
troiţă parc comunal

71322000-1 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

aprilie mai - // -



11 Servicii proiectare amenajări tribune, 
vestiare, grup sanitar, la terenul 
polivalent sport Cornu de Sus

71322000-1 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

aprilie mai - // -

12 Servicii proiectare modernizare şi 
dotări la baza sportivă  Cornu de Jos

71322000-1 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

aprilie mai - // -

13 Servicii proiectare Faţadă şi izolaţie 
termică la bibliotecă+muzeu+sală cons.

71322000-1 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

aprilie mai - // -

14 Servicii proiectare lucrări: reparaţii, 
zugrăveli la Căminul cultural

71322000-1 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

aprilie mai - // -

15 Servicii proiectare lucrări: modernizare 
şi dotări la Căminul cultural

71322000-1 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

aprilie mai - // -

16 Servicii de proiectare şi asistenţă 
tehnică Reţea apă uzată Cornu de Jos

71322000-1 450.000 107.143 licitaţie În funcţie de semnarea 
contractului de finanţare

- // -

17 Studii de specialitate privind 
exploatarea apelor medicinale 

71241000-9 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

august Septembrie - // -

18 Toaletare, tăiere, văruire arbori 
domeniul public/privat al comunei

77211400-6 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

19 Amenajare şi întreţinere spaţii verzi 77310000-6 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

20 Servicii de reprezentare juridică 79112000-9 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

21 Servicii de campanii de publicitate 79341400-0 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

22 Servicii de consultanţă în domeniul 
achiziţiilor

79418000-7 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

23 Servicii de perfecţionare a personalului 
şi servicii hoteliere

79633000-0
55100000-1

38.000 9.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

24 Servicii de organizare de festivaluri 79953000-9 38.000 9.500 Achiziţie 
directă

iulie august - // -

25 Servicii de legare documente arhivă 79971200-3 20.000 5.000 Achiziţie 
directă

iulie august - // -

26 Servicii de expertiză 71319000-7 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

27 Servicii de reparaţii  şi întreţinere 
maşini  şi echipamente

74276000-4 20.000 5.000 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

28 Marcaje rutiere 45233221-4 20.000 5.000 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

29 Servicii de reparaţii, întreţinere, 
desfundare şanţuri, rigole

77211400-6 30.000 7.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -



C. CONTRACTE DE FURNIZARE
1 Servicii iluminat public, primărie, 

şcoli, grădiniţe, seră, cămin cultural, 
bibliotecă

74231410-4 200.000 50.000 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

2 Servicii telefonie primărie, şcoli, 
grădiniţe, cămin cultural, bibliotecă

64200000-8 30.000 7.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

3 Servicii furnizare gaze naturale 
primărie, şcoli, grădiniţe, seră, cămin 
cultural, bibliotecă

65210000-8 150.000 37.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

4 Servicii livrare apă-canal instituţii 
publice

65100000-4 25.000 6.250 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

5 Servicii dezinsecţie, dezinfecţie 
instituţii publice

7421000-9 18.000 4.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

6 Editare revista „Cornu Înflorit” 78300000-0 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

7 Panouri prefabricate pentru Gard 
metalic primărie

44232000-5 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

iunie iulie - // -

8 Panouri prefabricate pentru Gard 
metalic parc

44232000-5 25.200 6.000 Achiziţie 
directă

iunie iulie - // -

9 Licenţe software Office proffessional 48300000-1 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

februarie iunie - // -

10 Seminţe de plante
Plante de înmulţire, Bulbi de flori
Pământ vegetal
Arbori, arbuşti, tuia, etc.

03117200-6
03451100-7
13451200-8
14212410-7
0345300-9
03452000-3

42.000 10.000 Achiziţie 
directă

februarie iunie - // -

11 Agregate, pietriş, pt.balastare străzi de 
pământ

14212000-0 60.900 14.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

12 Tribune teren polivalent sport 45223100-7 14.700 3.500 Achiziţie 
directă

iulie august - // -

13 Indicatoare rutiere
Indicatoare localitate, străzi, nr.casă
Panouri de informare intrări localitate

34992200-9
34992300-0
35261000-1

36.000 9.000 Achiziţie 
directă

martie aprilie - // -

14 Furnizare şi montaj pergole delimitare 
sediu primarie

44211100-3 53.000 12.620 Achiziţie 
directă

iunie iulie - // -

15 Stălpi metalici drapele primărie 44212225-2 12.000 3.000 Achiziţie 
directă

iunie iulie - // -

16 Barieră parcare primărie 34928100-9 9.030 2.150 Achiziţie iunie iulie - // -



directă
17 Hartă –panou afişare străzi comună 30192170-3 16.000 3.810 Achiziţie 

directă
iunie iulie - // -

18 Furnizare şi montaj tâmplărie 
PVC/aluminiu la clădirea bibliotecii 
comunale

45421100-5 31.500 7.500 Achiziţie 
directă

mai iunie - // -

19 Dotări pentru serviciul de situaţii de 
urgenţă: 
-pelerine impermeabile, cizme
-extinctoare
-furtun PSI tip Cşi B
-mască gaze
-lopată, târnăcop, rangă, topor, cange
-solutie ignifugare

18221100-5
29242400-1
44165100-5

44500000-5

85.000 21.250 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

20 Consumabile pentru reparaţii, 
întreţinere şi alte produse pt. 
funcţionarea instituţiilor publice:
 -Broaşte, chei, balamale, lacăte
-Vopsele, lacuri
-Capse, cuie, ţinte, pioneze

44520000-1
44800000-8
30197100-7

10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

21 Materiale reparaţii curente instituţii 
publice

28800000-0 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

22 Consumabile pentru curăţenia 
instituţiilor publice:
Detergenţi
Diverse produse de curăţat
Articole igienico-sanitare

39831200-8
39831240-4
33771100-5

10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

23 Piese şi accesorii pentru vehicule şi 
motoare
-benzină
-motorină
-uleiuri
-pneuri
-piese de schimb

09132000-3
09134200-9
09139100-8
34351100-3
29124100-5

10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

24 Hârtie pentru fotocopiatoare, 
imprimante, fax
Articole de papetărie

30197642-8
30199000-0

10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

25 Furnituri de birou şi alte materiale cu 
caracter funcţional

21120000-0 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -



26 Echipament informatic şi accesorii de 
birou – instituţii publice

30000000-9 15.000 3.750 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

27 Cartuşe de fonturi pentru imprimante, 
copiatoare, tonere, cerneală refill, 
consumabile, piese şi accesorii

30237310-5
15.000 3.750 Achiziţie 

directă
În raport cu necesităţile - // -

28 Echipamente şi consumabile electrice 
iluminat

31000000-6 36.000 9.000 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

29 Îmbrăcăminte de uz profesional, 
specială de lucru şi accesorii (poliţia 
comunitară)

18100000-0 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

30 Cărţi, broşuri şi pliante diferite
Ziare,reviste,periodice
Cărţi poştale, felicitări şi alte 
imprimate tipizate
Registre, registre contabile, etc.

22100000-1
22200000-2
22300000-3

22800000-8

36.000 9.000 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

31 Material antiderapant drumuri 90213000-3 10.000 2.500 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

32 Timbre poştale 22410000-7 15.000 3.750 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

33 Echipament pentru Asociaţia sportivă 18412000-0 15.000 3.750 Achiziţie 
directă

În raport cu necesităţile - // -

34 Buldoexcavator cu accesorii 43200000-5 336.000 80.000 Cerere de 
oferte

Septembrie     Octombrie - // -

                                                                                            
Primar Cornel Nanu                                                                                            Secretar Daniela Iancu
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