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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU Anexa la Strategia de contractare pentru anul 2017 

PROGRAMUL DE ACHIZITll PUBLICE AL CONSILIULUI JUDETEAN BUZAU IN ANUL 2017 

Data (luna) 

Valoarea estimata a Procedura estimata 
contractului de achizitie stabilita I Data (luna) pentru 

Modalitatea 
Persoana 

publica I acordului cadru instrumente estimata atribuirea responsabila 
Nr. Tipul $i obiectul contractului de achizitie Sursa de de derulare a 

Cod CPV specifice pentru pentru contractului de aplicarea 
crt. publica / acordului cadru finantare 

derularea initierea achizit ie 
procedurii de 

procedurii de 

procesului de procedurii publica / 
atribuire 

atribuire 
Lei, f ara TVA 

achizitie acordului 

cadru 

A. Achizitie publica de lucrari 

Acord cadru pentru executia lucrarilor de 

lntretinere curenta $i periodica a 45233140-2 
24000000.00 Bugetul local 

Licitatie 
Februarie Online 

Caroli ca 
1 

drumurilor $i poduri lor pe timp de vara 45233141-9 deschisa 
Mai 

Alexandru Dinu 

2017-2021 

Proiect tehnic $i executie lucrari 

Modernizare DJ203H, km16+000-25+500, 
45233121-3 Bugetul local 

Procedura 
Octombrie Onl ine 

Daniel Anton 
2 

Buda-Alexandru Odobescu, 
22,402,610.00 

simplificata 
August 

Bad ea 

lim .jud.Vrancea 

Restabilire circulatie si refacere DJ 204 C, 
Procedura 

3 km 81+200, com. Sarulesti, Judetul 45233121-3 3,091,129.00 Bugetul local 
simplificata 

lulie Septembrie Onl ine Cristi Rlnja 

Buzau 

Executie lucrari - "Reabilitare structurala 

~i functionala a Spitalului Judetean de 
Bugetul local I Procedura 

4 Urgenta - etapa I- Modernizare ~ i 45453100-8 18,000,000.00 
Credit simplificata 

August Noiembrie Onl ine Florin Gazdaru 

extindere bloc operator",Str. Stadionului 

nr.7, mun. Buzau 

Modern izare drum judetean DJ 103P, 
Procedura Daniel Anton 

5 tronson km . 3+900 -5+500 Chiojdu, 45233121-3 2,705,044.00 Bugetul local 
simplificata 

lulie Septembrie Online 
Bad ea 

judetul Buzau 



Reabilitare cladire b-dul N. Balcescu nr.44 45453100-8 557,266.00 Bugetul local 
Procedura 

martie mai On li ne Cr ist i Rinja 6 
simplificat a 

Lucrari pentru Eficientizarea energetica a 

constructiei situate i n municipiul Buzau, 

strada Horticolei nr. 52, cu destinatia 
Procedura 

7 Liceu Tehnologic Special pent ru Copii cu 45215200-9 2,401,386.00 Bugetul local 
simplificata 

mai iulie Online Cristi Rlnja 

Defi ciente Auditive ~ i Centru rezidential 

pentru copilul cu deficiente de auz nr. 10, 

Buzau 

Lucrari pentru Eficientizarea energetica a 

constructiei situat e In municipiul Buzau, 

strada Horticolei nr. 54, cu destinatia 
45215200-9 4,868,902. 00 Bugetul local 

Procedura 
mai iulie Online Cristi Rinja 8 

Liceu Special pentru Deficienti de Vedere simplificata 

~ i Centru rez idential pentru copilul cu 

deficiente de vedere nr. 11, Buzau 

Lucrari pent ru Eficientizarea energetica a 
Procedura 

9 Centrului ~colar pentru Educatie lncluziva 45215200-9 3,005,714.00 Bugetul local mai iulie Online Cristi Rlnja 

Buzau 
simplificata 

Lucrari pentru Eficientizarea energetica a 
Procedura 

10 Centrului ~colar pentru Educatie lncluziva 45215200-9 3,965,262.00 Bugetul local 
simplificata 

mai iulie Online Cristi Rinja 

Rfmnicu Sarat 

Lucrari pent ru Eficient izarea energetica a 
Procedura 

11 Complexului de Servicii Comunitare nr.3, 45215200·9 1,806,961.00 Bugetul local mai iulie Online Cristi Rinja 

Buzau 
simplificata 

Lucrari pent ru Eficient izarea energet ica a 

Cent rului de recuperare ~ i reabilitare a 
45215200-9 2,517,607.00 Buget ul local 

Procedura 
mai iulie Online Crist i Rinja 12 

persoanelor adulte cu handicap Rimnicu simplificata 

sai-at 

Lucrari pentru Eficientizarea energetica a 
Procedura 

13 Complexului de servici i pentru copilul cu 45215200-9 1,269,202.00 Bugetul local mai iulie Online Crist i Rfnja 

handicap sever nr.8, Buzau 
simplificata 



Lucrari pentru Eficientizarea energetica a 

Centrului rezidentia l pentru recuperarea 
1, 760,648.00 Bugetul local 

Procedura 
iulie Online Cri sti Rinja 14 45215200-9 mai 

?i reabi litarea copilului cu tulburari de simplificata 

comportament nr. 5 Beceni 

Lucrari - Total 92,351,731.00 

B Achizitie publica de produse 

Aprovizionarea si distributia produselor 

lactate si de panificatie pentru elevi si 15511100-4 
Bugetul local 

Licitatie 
Online 

Caroli ca 
1 

prescolari (5 loturi) pentru anul scalar 15811300-9 
8,870,000.00 

deschisa 
mai august 

Alexandru Dinu 

2017-2018 

Aprovizionare si distributie fructe in 
Licitatie Carolica 

2 conformitate cu OUG nr 24/2010 pentru 03222321-9 1,435,000.00 Bugetul local 
deschisa 

septembrie noiembrie Online 
Alexandru Dinu 

anul $COiar 2017-2018 

Furnizare de combustibi l - Benzina si 09132100-4 
300,330.00 Bugetul local 

Procedura 
Februarie Martie Online 

Caroli ca 
3 

motorina 09134200-9 simplificata Alexandru Dinu 

4 Furnizare de parazapezi 34928340-3 850,000.00 Bugetul local 
Licitatie 

August Octombrie Online Cristian Ri'nja 
deschisa 

Produse - Total 11,455,330.00 

c. Achizitie publica de servicii 

Acord cadru privind i'ntretinerea curenta 

a drumuri lor si podurilor j udetene pe 
45233142-6 14,952,665.62 Bugetul local 

Licitatie 
On line 

Daniel Anton 
1 

timp de iarna , prevenirea si combaterea deschisa 
lanuarie Martie 

Bade a 

poleiului si a inzapezirii 2016-2020 

Acord cadru pentru Elaborarea bazei de 

date GIS continand harti topo $i 
Licitatie 

2 informatii descriptive asociate $i 71354300-7 4,950,000.00 Bugetul local Mai August Online Florin Gazdaru 

intabulare pentru drumurile judetene 
deschisa 

aflate in administrarea CJ Buzau 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Serviciu de dirigentie ~a ntier -

Modernizare DJ 203K, km 38+000-

75+000, Maracineni-Podu Muncii 

Serviciu de dirigentie ~antier -

Modernizare DJ 203H, km 16+000-

25+500, Buda-Alexandru Odobescu- lim. 

Jud. Vrancea 

Serviciul de mentenanta pentru proiectul 

"Crearea infrastructurii necesare pentru 

gestionarea electronica a registru lui 

agrico l ~ i a altor activitati specifice, In 

judetul Buzau", cod SMIS 48379 

Serviciul de m entenanta pentru proiectul 

" lmplementare solut ii de e-guvernare la 

nivelul judetului Buzau pentru 

eficientizarea serviciilor publice oferite 

catre cet ateni", cod SMIS 48373 

Servicii de expertiza tehnica si DALI 

pentru drumuri judetene 

Servicii de elaborare a Planului de 

Amenajare a Teritoriului Judetean 

Servicii pentru elaborare STUDIU DE 

FEZABILITATE pentru realizarea 

obiectivului de investitii: "SISTEM DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU" 

Servicii - Total 

TOTAL GENERAL 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA 

PATRIMONIULUI SI INVESTITl l 

~._,r.__, -
~-~-

71520000-9 419,000.00 Bugetul local 

71520000-9 158,930.00 Bugetul local 

50312300-8 330,000.00 Bugetul local 

50312300-8 100,000.00 Bugetul local 

71319000-7 600,000.00 Bugetul local 

71410000-5 800,000.00 Bugetul local 

71241000-9 450,000.00 Bugetul local 

20,910,595.62 

124, 717,656.62 

Procedura Caroli ca 

simpl ificata 
Septembrie Noiembrie Online 

Alexandru Dinu 

Procedura 
Octombrie Decembrie Online 

Daniel Anton 

simplificata Bade a 

Negociere fara 

publicarea unui 
lanuarie Februarie Online 

Caroli ca 

anunt de Alexandru Dinu 

participare 

Negociere fara 

publica rea unui 
Februarie Online 

Carolica 

anunt de 
lanuarie 

Alexandru Dinu 

participare 

Procedura 
Februarie Apr ilie Online 

Carol i ca 

simplificata Alexandru Dinu 

Licitatie 
Februarie Decembrie Online Cristian Rinja 

deschisa 

Procedura 

simplificata 
Martie M ai 

Caroli ca 
Online 

Alexandru Dinu 



Nr. 

crt. 

A. 

1 

2 

B • 

c. 

1 

2 

3 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

A. Anexa la Programului de Achizitii Publice al Consiliului Judetean Buzau in anul 2017 privind 

achizit iile directe cu angajament legal - contract 

Valoarea est imata 
Obiectul achizitiei publice Cod CPV 

Lei, fara TVA 

Achizitie publica de lucrar i 

Reabilitare cladire sediu Consiliul Judetean Buzau 45453100-8 102,171.82 

Eficientizare cladire Spitalul Judetean de urgenta Buzau 45215140-0 67,000.00 

Lucrari - Total 102,171.82 

Achizitie publica de produse 

......... 
Furnizare - Total I 0.00 

Achizitie publica de servicii 

Servicii de intocmire a expertizei tehnice? i DALI pentru 

obiectivul "Reparat ie capita la pod pest e raul Slanic pe DJ 203K, 71319000-7 43,400.00 

km 80+000, Vint ila Voda" 

Servicii de elaborare a St rategiei de Dezvoltare Durabila si 

Planul de Actiun i ale Judet ului Buzau cu capitolul "Cresterea 

eficientei energetice a imobilelor proprietate publica a 

Judet ului Buzau" respect iv elaborarea "Planului de act iuni 79311100-8 45.000,00 

referitoare la crest erea eficient ei energetice a imobilelor 

proprietat e publica a judetu lui Buzau" 

Servici i de elaborare ~i avizare a Planului Urbanistic Zonal 

pentru obiect ivul - Restaurarea, conservarea ?i modernizarea 

Centrului turistic ?i cultural de interes regional, situat In 71410000-5 50,000.00 

municipiul Buzau, bd. N. Balcescu nr. 40, judetul Buzau (fost 

Spital l.C.Bratianu) 

F-BAPl-01 

Anexa la Strategia de contractare pentru anul 2017 

Dat a estimat a 
Data estimat a 

Sursa de finant are pentru 
pentru initiere 

finalizare 

Buget ul local august septembrie 

Bugetul local mai iulie 

I 

Bugetul local Mai lunie 

Bugetul local Februarie Martie 

Bugetul local ianuarie februarie 



Serviciu de dirigentie lucrari - Reabilitare structurala ~ i 

4 
functionala a Spitalului Judetean de Urgenta - etapa I -

71520000-9 36,000.00 Bugetul local iulie iulie 
Modernizare ~ i extindere Bloc operator, Str. Stadionului nr. 7, 

mun. Buzau 

s Tntretinere a sistemului informatic de la sediul Consiliului 
50324100-3 42,000.00 Bugetul local Aprilie Aprilie 

Judetean Buzau 

6 Servicii promovare imagine Judetul Buzau 79342200-5 130,500.00 Bugetul local Februarie Martie 

7 5ervici i de radio si televiziune 92200000-3 130,500.00 Bugetul local Februarie Martie 

8 Servicii de publicitate on-line 79341000-6 130,500.00 Bugetul loca l Februarie Martie 

50334100-6 

Servici i de reparare $i intretinere pentru echipament de 50334110-9 
30,000.00 Bugetul local Februarie Martie 9 

t elecomunicatii $i pentru echipament audiovizual 50334140-8 

50334000-0 

10 
5ervicii de reparare $i intretinere pentru echipamente de 

50730000-1 36,000.00 Bugetul local Februarie Martie 
climatizare - aer condition at 

5ervicii de radiotelecomunicat ii pentru lnspectoratul pentru 

11 5ituatii de Urgenta "Neron Lupa$cu" al judetului Buzau 64220000-4 5,400.00 Bugetul local Martie August 

Servicii de asistenta tehnica la aparatura de alarmare FlOOl A 

12 pentru lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta " Neron 50300000-8 12,000.00 Bugetul local Martie August 

Lupa$cu" al judetului Buzau 
5ervicii de mentenanta pentru sistemele de supraveghere 

13 
video, sisteme alarma antiefractie, control acces, bariera 

50343000-1 15,600.00 Bugetul local Martie August 
automata pentru lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta 

"Neron Lupa$cu" al judetului Buzau 

Serviciu informatic legislativ pentru lnspectoratul pentru 
14 5ituatii de Urgenta "Neron Lupa$CU" al judetului Buzau 75111200-9 3,500.00 Bugetul local Martie August 

15 
5ervicii de curatatorie $i spalatorie pentru Centrul Militar 

58310000-9 21,500.00 Bugetul local Martie August 
Judetean Buzau 

16 
5ervicii de mentenanta sistem supraveghere pentru Centrul 

50343000-1 5,500.00 Bugetul local Martie August 
Militar Judetean Buzau 

17 
Serviciu informatic legislativ pentru Centrul M ilitar Judetean 

75111200-9 1,400.00 Bugetul local Martie August 
Buzau 

18 
Serviciu de paza obiective pentru Centrul Militar Judetean 

79713000-5 87,900.00 Bugetul local Martie August 
Buzau 

19 
Servicii de mentenanta sistem informatic pentru Centrul 

50324100-3 5,400.00 Bugetul local Martie August 
Militar Judet ean Buzau 



20 Serviciu de corespondenta po$tala 64112000-4 7,900.00 Bugetul local Martie Martie 

Servicii lntocmire Studiu privind ca litatea aerului necesar 

intocmirii "Planului de mentinere a calitatii aerului pentru 

21 indicatorii pulberi in suspensie, benzen, dioxid de sulf, 90714100-6 132,000.00 Bugetul local Februarie Martie 

monoxid de carbon, plumb, arsen, cadmiu, nichel, dioxid de 

azot si oxid de azot" 

Servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice 

22 
(studiu de fezabilitate) pentru aplicarea unor masuri de 

79314000-8 60,000.00 Bugetul local August Septembrie 
implementare a Planului de management al sitului ROSCI0190 

Penteleu (infrastructura) 

Servicii de real izare a documentatiei tehnico-economice 

23 
(studiu de fezabi litate) pentru aplicarea unor masuri de 

79314000-8 55,000.00 Bugetul local August Septembrie 
implementare a Planul ui de management al sitului ROSCI0229 

Siriu (infrastructura) 

24 Servicii de curierat rapid 64120000-3 6,000.00 Bugetul local Aprilie Mai 

Servicii dirigentie de santier, pentru obiectivul .,Restabilire 

25 circulatie si refacere DJ 204C, km 81+200, com. Sarulesti, 71520000-9 38,067.00 Bugetul local Mai lunie 

judetul Buzau 

Servicii dirigentie de santier, pentru obiectivul .,Modernizare 

26 drum judetean DJ103P, tronson km 3+900 - 5+500 Chiojdu, 71520000-9 18,049.00 Bugetul local Mai lunie 

liudetul Buzau 
Servicii de intocmire Expertiza Tehnica si DALI pentru obiectivul 

27 .,Reparatie capitala pod peste raul Buzau pe DJ.203K, 71322500-6 100,000.00 Bugetul local Mai lunie 

km.127+500, Nehoiasu, judetul Buzau 

28 
Servicii de mentenanta pentru sistem de detectie $i 

50610000-4 1,700.00 Bugetul local Mai lunie 
semnalizare incendiu 

Servicii de expertiza tehnica $i DALI pentru obiectivul 

29 "Reabi litare DJ 203L, km 29+400 ~ 50+000, Cozieni-Bratile$ti, 71319000-7 130,000.00 Bugetul local Septembrie Octombrie 

judetul Buzau" 

Servicii de reactualizare expertiza tehnica $i DALI pentru 

30 obiectivul "Modernizare DJ 220, Batogu-Pardo$i, km 58+000 - 71319000-7 30,000.00 Bugetul local Septembrie Octombrie 

64+000, iud. Buzau" 

31 
Servicii in vederea realizarii Cartii funciare pt DJ203K km 

75+000 - 105+000 
71351810-4 27,000.00 Bugetul local August August 

32 
Realizare "Carte funciara" a drumului DJ 203L, km 29+400 -

50+000 
71351810-4 20,000.00 Bugetul local August August 

33 
Servicii de mentenanta sistem video si alarmare la imobilul din 

bdul. Garii nr.8, Buzau 
35120000-1 2,000.00 Bugetul local August August 



34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Servicii de monitorizare sistem video si alarmare la imobilul din 

bdul. Garii nr.8, Buzau 

Servicii de elaborare si avizare a Planului Urbanistic Zonal 

pentru obiectivul "Extinderea si dotarea Unitatii de primire 

urgente a Spitalului Judetean de Urgente Buzau" 
Serviciu de asist enta t ehnica de specialitate pentru elaborarea 

documentatiei necesare achizitionarii de echipam ente ~i dotari 

medicale In cadru l obiectivului de investitii "Reabi litare 

structurala ~ i functionala a Spitalului Judetean de Urgenta -

etapa I- Modernizare ~ i extindere bloc operator" 

Servicii medicale pentru verificarea si evaluarea starii de 

sanatate a personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consi liului Judetean Buzau 

Servicii de Asistenta tehnica si actualizare software pentru 

programele ZBuget by Zainea si Zpersonal 

Servicii de inchiriere stand expozitii 

Servicii tiparire pliante, bro~uri, harti 

Servicii de paza la Centrul Militar Judetean 

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma la sediul CJ 

Buzau 

Servici i de expertiza tehnica - cladirea Centrului Militar 

Judetean, str. Bistritei nr.45, mun. Buzau 

Servicii de proiectare ~ i realizare website al CJ Buzau 

Servicii - Total 

TOTAL GENERAL 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA 

PATRIMONIU I INVESTITll 

35120000-1 

71410000-5 

71356200-0 

85147000-1 

72267000-4 

39154100-7 

22100000-1 

79713000-5 

79711000-1 

71319000-7 

7241300-8 

2,800.00 Bugetul local August August 

30,000.00 Bugetul local decembrie decembrie 

70,000.00 Bugetul local decembrie decembrie 

11,000.00 Bugetul local ianuarie decembrie 

13,000.00 Bugetul local ianuarie decembrie 

15,000.00 Bugetul local Februarie februarie 

35,000.00 Bugetul local ianuarie decembrie 

130,800.00 Bugetul local ianuarie decembrie 

132,000.00 Bugetul local ianuarie decembrie 

27,000.00 Bugetul local M artie Aprilie 

50,000.00 Bugetul local Martie Aprilie 

1,417,616.00 

1,519,787.82 

BIROUL ACHIZIT 



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 
PRE$EDINTE 

Nr. 635/16.01.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea 

Strategiei de achizitii publice 
a Consiliului Judetean Buzau pentru anul 2017 

Consiliul Judetean Buzau, autoritate deliberativa a administratiei publice 

locale constituita la nivelul judetului Buzau, conform dispozitiilor art.91 alin.(3), 

lit. f.), alin.(5), lit.a, pct.12 ~i art.97, administreaza domeniul public ~i domeniul 

privat al judetului. 

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi 

lansate de Consiliul Judetean Buzau pe parcursul anului bugetar 2017 reprezinta 

strategia anuala de achizitie publica la nivelul autoritatii contractante. 

Strategia anuala de achizitie publica s-a realizat In ultimul trimestru al anului 

anterior anului caruia Ii corespund procesele de achizitie publica cuprinse In 

aceasta ~i se supune aprobarii autoritatii contractante. 

Potrivit prevederilor art.11 alin . (4) din Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractulu i de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, autoritatea contractanta Consiliul Judetean Buzau are 

dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare In cadru l strategiei anuale 

de achizitie publica, modificari/completari care se aproba conform prevederilor 

legale incidente. 



Autoritatea contractanta a util izat ca informatii pentru elaborarea strateg iei 

anuale de achizitii urmatoarele elemente estimative: 

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a 

fi satisfacute ca rezultat al unui proces de achizitie, a~a cum rezulta acestea din 

sol icitarile transmise de compartimentele din cadrul autoritatii contractante; 

b) valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi; 

c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta 

pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate; 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractanta care pot fi alocate 

derularii proceselor de achizitii publice. 

in cadrul strategiei anuale de achizitie publica, autoritatea contractanta 

Consil iul Judetean Buzau a elaborat Programul de achizitii publice al Consiliului 

Judetean Buzau pentru anul 2017. in procesul de stabilire al programu lui anual al 

achizitiilor publice, s-a ti nut cont de: 

a) necesitatile obiective de produse, servicii ~i lucrari; 

b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute; 

c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate. 

Conform prevederilor art.12 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea 

contractanta are obligatia de a-~i actualiza programul anual al achizitiilor publice 

in functie de fondurile aprobate. 

Fata de aceste considerente, supun adoptarii plenului Consiliului judetean 

proiectul de hotarare in forma prezentata. 

PRE$EDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

r--
c ··--~ 

' 



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 
Directia pentru administrarea patrimoniului ~i investitii 

Direciia economica 

Nr. 654/16.01.2017 

RAPORT 
la proiectul de hotarare privind aprobarea 

Programului de Achizitii Publice al Consiliului 
Judetean Buzau in anul 2016 

Analizand proiectul de hotarare pentru aprobarea Strategiei de achizitii 

publice a Consiliului Judetean Buzau pentru anul 2017, am constatat 

urmatoarele: 

1. Acesta a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale in materie 

referitoare la termene §i forma de prezentare . 

2. Strategia de achizitii publice a Consiliului Judetean Buzau pentru anul 

2017 $i Programul de achizitii publice al Consiliului Judetean Buzau pentru anul 

2017, amexat acesteia, au fost intocmite $i finalizate cu respectarea cerintelor 

"Ghidului achizitiilor publice" publicat de ANAP $i ale Ordinului ANAP nr. 281 din 

2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor 

publice §i Programului anual al achizitiilor sectoriale. 

3. Programul de Achizitii Publice al Consiliului Judetean Buzau in anul 

2017 a fost intocmit functie de anticiparile cu privire la posibilitatile de alocare de 

fonduri in cursul anului 2017 (respectiv din bugetul propriu al judetului Buzau in 

anul 2017, dar ~i de posibilitatile de atragere de noi fonduri). 

4. Precizam ca in Programul de achizitii publice al Consiliului Judetean 

Buzau pentru anul 2017 sunt incluse $i achizitiile directe de bunuri, servicii ~i 

lucrari material izate prin contracte de achizitie publica, necesare pentru 

indeplinirea atributiilor Consiliului Judetean Buzau. 



5. Potrivit prevederilor art.11 alin. (4) $i (5) din Hotararea Guvernului nr. 

395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribu irea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta Consiliul 

Judetean Buzau are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in 

cadrul strategiei anuale de achizitie publica, modificari/completari ce au ca scop 

acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial in strategia anuala de 

achizitii publice, introducerea acestora fiind conditionata de identificarea surselor 

de finantare. 

6. in derularea procesului de intocmire $i finalizare a Strategiei de 

achizitii publice a Consiliului Judetean Buzau pentru anul 2017 $i Programului de 

achizitii publice al Consiliului Judetean Buzau pentru anul 2017, anexat acesteia, 

au fost respectate cerintele "Ghidului achizitiilor publice" publicat de ANAP $i ale 

Ordinului ANAP nr. 281 din 2016 privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului anual al achizitiilor publice ~i Programului anual al achizitiilor 

sectoriale, fiind constituit grupul de lucru in scopul elaborarii strategiei anuale de 

achizitie publica la nivelul autoritatii contractante prin Dispozitia nr. 5 din 

10.01.2017 a Pre$edintelui Consiliului Judetean Buzau. 

in conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, anexat inaintam 

spre analiza ~i aprobare Consiliului Judetean Buzau, Proiectul de hotarare privind 

Aprobarea Strategiei de achizitii publice a Consiliului Judetean Buzau pentru anul 

2017, conform anexei, care face parte integranta din prezenta . 

Directia pentru administrarea 
patrimoniului ~i investitii 

Director executiv, 
Iulian Petre 
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~ 

Directia economica 

Director executiv, 

Livi( ~Ci~';__ 1 


