
JUDEȚ ILFOV

PRIMĂRIA COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS ANEXA NR.1

    APROB,
Conducătorul autorității contractante,

PRIMAR,

ȘTEFAN IONEL ROBERT

Nr.crt. Tipul și obiectul contractului 

de achiziție publică / 

acordului - cadru

COD CPV Valoarea estimată a 

contractului /acordului - 

cadru                                       

Lei fara TVA

Sursa de finanțare Procedură 

stabilită/instrumente 

specifice pentru 

derularea procesului 

de achiziţie 

online/offline

Data (luna) estimată 

pentru iniţierea 

procedurii

Data (luna) 

estimată pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publică/acordului-

cadru

Modalitatea de 

derulare a procedurii 

de atribuire

Persoana 

responsabilă cu 

aplicarea procedurii

1 Lucrări de îmbunatățire 

structură rutieră DE247

	45223200-8Lucrari 

de structură (Rev.2)

2,350,000 buget local procedură simplificată mai iulie online Compartimentul de 

specialitate

3 Modernizare statie 

epurare (P.T. + 

EXECUȚIE)

45252100-9	  Lucrări 

de constructii de 

statii de epurare 

(Rev.2)

13,497,509 buget local procedură simplificată mai august online Compartimentul de 

specialitate

5 Proiectare tehnică și 

execuție extindere retea 

canalizare menajera și 

alimentare cu apă 

menajeră 

45232440-8 Lucrări 

de construcții de 

conducte de ape 

reziduale (Rev.2)

12,717,592 buget local procedură simplificată iunie septembrie online Compartimentul de 

specialitate

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE 2021

ROMÂNIA



6 Construire gradiniță  Sat 

Boltașu (PT + Execuție)

45214100-1 Lucrări 

de constructii 

gradinita

2,600,000 buget local procedură simplificată martie octombrie online Compartimentul de 

specialitate

8 Servicii de pază si 

protectie

79713000-5 1,500,000 buget local procedura  proprie - 

Anexa 2

aprilie decembrie offline Compartimentul de 

specialitate

9 Servicii de organizare 

evenimente 

79952100-3 1,000,000 buget local procedura  proprie - 

Anexa 2

aprilie decembrie offline Compartimentul de 

specialitate

11 Servicii de consultanta 

si reprezentare juridica

79110000-8 Servicii 

de consultanta si 

reprezentare juridica 

(Rev.2)

170,000 buget local Paragraf 4 Exceptari 

specifice pentru  

contractele de servicii 

art.1, alin.3 Lege 

98/2016. Achiziția se 

va face pe bază de 

HCL

aprilie decembrie offline Compartimentul 

juridic

12 Achiziție date urban 

UAT Ștefăneștii de Jos

71222100-1 servicii 

cartografiere a 

zonelor urbane

2,500,000 buget local licitație deschisă mai octombrie online Compartimentul de 

specialitate

13 PT+ Executie Scoala 

Cosmopolis

Lucrari de constructii 

de cladiri (Rev.2)

2,000,000 buget local procedură simplificată aprilie iulie online Compartimentul de 

specialitate

14 Dotare Scoala mica din 

Sos Stefanesti nr.131

39160000-1 Mobilier 

scolar (Rev.2)

750,000 buget local procedura simplificată mai iulie online Compartimentul de 

specialitate

15 Dotare gradiniță cu 

program prelungit

39160000-1 Mobilier 

scolar (Rev.2)

1,500,000 buget local procedura simplificată mai iulie online Compartimentul de 

specialitate

16 Demolare și construire 

gradinita nouă Str 

Zorilor nr.23

45210000-2	Lucrari 

de constructii de 

cladiri (Rev.2) 

45111100-9 Lucrari 

de demolare (Rev.2)

3,000,000 buget local procedura simplificată mai decembrie online Compartimentul de 

specialitate



17 Stații autobuz 44212321-5 

Adaposturi pentru 

statiile de autobuz 

(Rev.2)

600,000 buget local procedura simplificată aprilie iulie online Compartimentul de 

specialitate

18 Modernizare cladire 

complex cultural (etaje)

45000000-7 Lucrari 

de constructii (Rev.2)

1,500,000 buget local procedura simplificată iunie decembrie online Compartimentul de 

specialitate

Întocmit,

DUMITRESCU Adriana 

Consilier Achiziții Publice


