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HOTĂRÂREA    Nr.   85 /26 noiembrie 2021  

 

Privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice în comuna Cicârlău pentru anul 

2022 si  aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei  Cicârlău, întrunit în sedinta ordinara in data de  26 noiembrie 2021  

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:   

 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările 

ulterioare; 

f) Legea nr.24/2000 privind normele  de tehnicălegislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Luând act de  :  

         -  Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Cicârlău privind aprobarea Programului anual 

al achizițiilor publice în comuna Cicârlău pentru anul 2022 si aprobarea  Strategiei anuale de achizitii 

publice pentru anul  2022, referatul de aprobare al primarului nr. 6981/2021,raportul compartimentului  de 

resort nr.6982/2021 si referatul compartimentului de specialitate nr.6983/2021  .  

 Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local;  

         În temeiul : 

        -   Legii nr. 98/2016  privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

        -  art. 11, art. 12, art.13, art.14 si art. 15  din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare 

        - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) ,art. 139 alin1 , art. 196 alin1, lit a, art. 198  din OG nr. 57/2019  

privindCoduladministrativ, cu completărileulterioare; 

 

HOTĂRĂSTE  

 

Art. 1   Se  aproba   Programul anual al achizițiilor publice în comuna Cicârlău pentru anul 2022, 

conform Anexei 1  care fac parte integrantă din prezentahotărâre.  

Art. 2  Se aproba  Strategia  anuala de achizitii publice pentru anul  2022 , conform Anexei nr. 2 la 

prezenta hotarare.  
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Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cicârlău, 

Compartimentul contabil şi Compartimentul achizitiilor publice si managementul  proiectelor  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului . 

          Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate 

- Primarului comunei Cicârlău 

- Compartimentului  contabil și Compartimentului  achizitiilor publice  si managementul 

proiectelor 

- Locuitorilor comunei Cicârlău prin afișare și postare pe pagina web a institutiei 

 

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNAT  

                 Viorel Aurel ARDELEAN         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                               

                                                                                                            Georgela POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 26 noiembrie  2021, cu următoarele 

voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. Consilieri prezenti  3 

Voturi pentru    13 

Voturi impotriva 
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Strategia anuală de achiziţie publica pentru anul 2022 

 

1. Noţiuni introductive  

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si ale HG nr.395/2016 - 

publicată în Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Comuna Cicârlău a procedat la întocmirea prezentei 

Strategii prin utilizarea informaţiilor și a următoarelor elemente estimative: 

a) Necesităţile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat 

al unui proces de achiziţie; 

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi; 

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces 

care să asigure beneficiile anticipate; 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă care pot fi alocate derulării proceselor de 

achiziţii publice. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei Cicârlău reprezintă totalitatea 

proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate pe parcursul unui an bugetar. 

Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în ultimul 

trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta 

şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante. 

Având în vedere noua legislaţie a achiziţiilor publice care a intrat în vigoare în cursul lunii 

iunie a anului 2016, prezenta Strategie este valabilă pentru anul 2022. 

Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul Comunei Cicârlău, se poate modifica sau 

completa ulterior cu  modificări și completări care se aprobă conform prevederilor Legii achiziţiilor 

publice 98/2016 si H.G. 395/02.06.2016. Introducerea modificărilor şi completărilor in prezenta 

strategie  este condiţionată de identificarea surselor de finanţare. 
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In cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei Cicârlău, se va elabora 

Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi 

monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru 

planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a 

obiectivelor din strategie. 

 

2. Etapele procesului de achiziţie publică 

2. 1. Atribuirea unui contract de achiziţie publică/ acord-cadru este rezultatul unui proces ce se 

derulează în mai multe etape. 

2.2. Comuna Cicârlău în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a se documenta şi de a 

parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte: 

a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei, 

b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/ acordului-cadru, 

c) etapa postatribuire contract/ acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării 

contractului/ acordului-cadru. 

2.3. Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică 

- Se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate  

- Se încheie cu aprobarea de către Primarul Comunei Cicârlău a documentaţiei de atribuire, inclusiv a 

documentelor-suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă. 

- Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai 

mare decât pragurile valorice stabilite la art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 

iniţiată de Comuna Cicârlău şi este obiect de evaluare a Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice, în 

condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr.395/20 16 - publicata in Monitorul oficial nr.423din 06.06.2016 

- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 

planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu: 

a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi 

resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele 

procesului de achiziţie publică, pe de altă parte; 

b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de achiziţie 

publică asociate, dacă este cazul; 

c)tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia; 
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d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri 

degestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligaţiilor contractuale; 

e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/ acordului-cadru, precum şi orice 

alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau îndeplinirea 

obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea 

contractantă; 

f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art.69 alin.2-5 din 

Legea nr.98/20l6 privind achiziţiile publice şi după caz decizia de a reduce termenele în condiţiile 

legii, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi după caz, 

criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi; 

g)obiectivul din strategia locală/regional/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie 

contractul/acordul- cadru respectiv, dacă este cazul; 

h)orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante. 

- Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea 

documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru. 

- Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, Comuna Cicârlău va realiza un 

proces de achiziţie publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări, respectiv cu resursele 

profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de 

autoritate contractantă. Atunci cand resursele proprii nu permit întocmirea documentației de atribuire, 

prin excepţie de la regula de mai sus, Comuna Cicârlău va recurge la ajutorul unui furnizor de servicii 

de achiziție, selectat în condiţiile legislaţiei achiziţii lor publice, 

 

3. Programul anual al achiziţiilor publice 

3.1. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 se elaborează pe baza referatelor de necesitate 

şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care Comuna Cicârlău 

intenţionează să le atribuie în decursul anului 2022. 

3.2. La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022, Comuna Cicârlău  s-a 

ţinut cont de: 

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări, 

b) gradul de prioritate a necesităţilor, 

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 
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După aprobarea/rectificarea bugetului propriu, precum şi ori de câte ori intervin modificări, Comuna 

Cicârlău va actualiza Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022. 

3.3. Programul anual al achiziţii lor publice pentru anul 2022 al Comunei Cicârlău, este prevăzut ca 

anexa la prezenta Strategie şi cuprinde cel puţin informaţii referitoare la: 

a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 

b)codul vocabularului comun al achiziţii lor publice (CPV); 

c)valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui 

proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 

d)sursa de finanţare: 

e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 

f) data estimată pentru iniţierea procedurii: 

g) data estimată pentru atribuirea contractului; 

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 

3.4. După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice şi aprobarea lui de către Primarul 

Comunei Cicârlău, prin grija biroului achiziţii publice, va publica Programul anual al achiziţiilor 

publice pe anul 2022. 

De asemenea se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din Programul anual 

al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al Comunei Cicârlău, precum şi a oricăror modificări asupra 

acestuia, extrase care se referă la contractele/ acordurile-cadru de produse şi/ sau servicii a căror 

valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art.7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, contractele/ acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai 

mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 

Publicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificărilor. 

Având in vedere dispoziţiile art.4 din HG nr.395/2016 - publicata in Monitorul oficial nr. 

423din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, conform căruia „prin ordin al preşedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice 

(ANAP) se pot pune la dispozitia autoritătilor contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare 

achizitiei un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul 

autoritătii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizitie şi monitorizarea 

implementării contractului, precum si pentru prevenirea/ diminuarea riscurilor în achizitii publice”, 

Comuna Cicârlău va proceda la revizuirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 

în vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor    elabora/ aproba în legătură cu prezenta 
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strategie, în termen de cel puţin 15 zile de la data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în 

mod expres în actele normative ce se vor elabora/aproba. 

 

4. Sistemul de control intern 

4.1. Avand in vedere noua legislatie privind achizitiile publice. ca si document de politica 

interna,Comuna Cicârlău prin reprezentantul sau legal considera ca sistemul propriu de control intern 

trebuie să acopere toate fazele procesului de achizitii publice de la pregătirea achiziţiei până la 

executarea contractului. 

De asemenea, avand in vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectivă a procesului de 

achiziții publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informaţii şi matricea responsabilităţilor) 

pentru a stabili cerinţele pentru activităţile de control intern, controlul intem va trebui sa includa cel 

putin urmatoarele faze: pregătirea achizițiilor, redactarea documentatiei deatribuire, desfaşurarea 

procedurii de atribuire, implementarea contractului. 

4.2. Sistemul de control intern trebuie sa includa urmlătoarele principii: 

- Separarea atribuţiilor, cel puţin intre funcțiile operaţionale şi funcţiile financiare/de plată, persoanelor 

responsabile cu achiziţiile publice şi departamentelor tehnice şi economice, cerinţe de separare a 

atributiilor care depind de resursele profesionale proprii. 

- „Principiul celor 4 ochi”, care implică împărţirea clară a sarcinilor în doi paşi: pe de o parte initierea 

şi pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite. 

- Fundamentarea avizelor interne precum cele acordate de departamentele economic și juridic. 

4.3. Sistemul de control intern trebuie sa includa, de asemenea, un document de politică privind 

conflictul de interese, asumat de conducere, precum si de tot personalul. 

4.4. Corelativ sistemului de control intern, conducerea Comunei Cicârlău, considera ca sunt necesare 

un set de măsuri specifice pentru Comuna Cicârlău ca si autoritate contractantă, pentru întărirea rolului 

controlului financiar preventiv, însărcinat cu verificarea legalitătii şi regularităţii în raport cu 

operațiunile financiare şi juridice, măsuri care sa aibe in vedere: 

- introducerea unor verificări specifice înainte de lansarea oricărei proceduri de achiziții; 

- întărirea regulilor de integritate aplicabile controlorilor financiari preventivi, care să asigure că nu 

sunt afectati de conflicte de interese; 

- întărirea independenţei controlorilor financiari preventivi in exercitarea atribuţiilor lor, prin 

generalizarea cerinţei de acord preliminar al Ministerului Finantelor Publice în cazuri de suspendare, 

înlocuire sau destituire a controlorului financiar; 

- Asigurarea primirii de către controlorii financiari preventivi a unei instruiri adecvate în domeniul 

achiziţiilor publice. 
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5. Exceptii 

5.1. Prin exceplie de la art.12 alin.1 din HG nr.395/2016 - publicata in Monitorul oficial nr.423 din 

06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizilie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice,în cazul în care Comuna Cicârlău va implementa in cursul anului 2022, proiecte finantate din 

fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare/dezvoltare,are obligaţia de a elabora distinct pentru 

fiecare proiect in parte un program al achizitiilor publice aferent proiectului respective, cu respectarea 

procedurilor de elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor publice și a procedurilor prevazute in 

prezenta Strategie. 

5.2. Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin.2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum 

si ale art. 1 din HG nr.395/20 16 - publicata în Monitorul Oficial nr. 423 din 06.06.2016 – pentru 

aprobarea Nomlelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu referire la 

exceptarile de la legislatia achizitiilor publice a achizitiilor de produse, servicii si/sau lucrari care nu se 

supun regulilor legale, Comuna Cicârlău va proceda la achizitia de produse, servicii si/sau lucrari 

exceptate, pe baza procedurilor proprii, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor de achizitie publică respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea 

reciprocă,transparenţa,proporţionalitatea, asumarea răspunderii. 

Procedurile interne proprii se vor elabora fie pentru fiecare tip de produs, serviciu, lucrare similara, fie 

pentru o clasa/categorie de produse, servicii, lucrari, în functie de specificul si complexitatea achizitiei. 

La elaborarea procedurilor interne proprii. se va ține cont in mod obligatoriu si luarea tuturor 

măsurilor necesare pentru a evita aparitia unor situaţii de narură să determine existenţa unui conflictde 

interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței. În cazul in care constată 

apariția unei astfel de situaţii, Comuna Cicârlău are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o 

astfel de împrejurare, adoptând, potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de moditicare, 

încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau 

ale activităţilor care au legătură cu acestea. 

5.3. Comuna Cicârlău va derula toate procedurile de achizitie numai prin sistemul electronic al 

achizitiilor publice SEAP, utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai in conditiile legii 

si numai pentru situatiile expres reglementate prin lege. Prin exceptie de la regula online, procedurile 

de achizitie realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza in sistem offline. 
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6. Prevederi finale si tranzitorii 

6.1. Comuna Cicârlău, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de 

a ţine evidenta achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări,precum si a tuturor achizitiilor de 

produse, servicii şi lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice. 

6.2. In derularea tuturor procedurilor de achizitie, Comuna Cicârlău este responsabilă pentru modul de 

atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achizitia directă, cu respectarea 

tuturor dispoziţiilor legale aplicabile. 

 

Sorin LUPȘE 
Primarul Comunei Cicârlău 

Sorin LUPȘE 

 

 

 

 

Întocmit: 

Compartiment Achiziții Publice și  

     Managementul Proiectelor 

    Cons. superior Alina BUDA 
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PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2021 
   
 
NR 

CRT 
OBIECTUL CONTRACTULUI/ 

ACORDULUI 
COD 
CPV 

VALOARE 
ESTIMATA 
FARA TVA 

LEI 

PROCEDURA 
CE SE APLICA 

DATA DE 
INCEPERE 

 A PRO- 
CEDURII 

DATA DE 
FINA- 

LIZARE 
ESTIMA 

TA 

DETALII 

1 Camin cultural Cicarlau 
Inlocuire acoperis+ izolatie 

tavan 

45210000-2  Achizitie 
directa 

  Buget local 

2 Modernizare drumuri agricole 45233120-6  Achizitie 
directa 

  Buget local  

3 Retea de alimentare cu apa 
in localitatea Cicarlau 

45232400-6  Achizitie 
directa 

  Buget local 

4. Rețea canalizare Ilba   Achiziție 
directă 

  PNRR 

5 Reparatii scoli 45321000-3  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 
 

6 Reparații acoperiș Local 2 
Scoala Ilba 

  Achiziție 
directă 

  Buget local 
 

        

8 Reparatii la drumuri  si strazi 
comunale 

45233142-6  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 
 

9 Intabulari de  imobile  din 
domeniul public si privat al 
comunei (drumuri,vai,cladiri 

publice,terenuri, etc) 

71351810-4  Achizitie 
directa 

   
Bugetul local+ 

OCPI 
 

mailto:primariacicarlau@yahoo.com
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10  Evalauare domeniu public si 
privat  

79419000-4   Achizitie 
directa 

   

11 
 

Deszapezire 90620000-9  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

12 
 

Iluminat festiv 39298900-6  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

13 Extindere si modernizare  
iluminat stradal comuna 

Cicârlău 

45231400-9  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

14 Creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna 
Cicârlău (Cicarlau Handal și 

Bârgau) 

  Procedura 
simplificata 

  AFM 

 
15 

Reparatii si intretinere 
iluminat stradal 

77211300-5  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

16 Achizitie dulciuri copii Craciun 15842300-5  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

17 
 

Lucrari de igienizari  si 
decolmatari in comuna 

90900000-6  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

18 Rigole carosabile 45233120-6  Achizitie 
directa 

  Buget local 
 

19 SVSU voluntar pentru situatie 
de urgenta 

45316200-7  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

20 Actualizare PUG 45233100-0  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

21 Extindere și reparații retea de 
gaz- Ilba 

45231221-0  Achizitie 
directa 

  Bugetul local 

22 Indiguiri vai 45243510-0  Achizitie        
directa 

  Buget local 

23 Reabilitare Dispensar uman 
Cicarlau 

45321000-3  Achizitie 
directa 

  Buget local 

24 Amenajare spatiu de joaca  
copii in 

Cicarlau,Ilba,Handal,Birgau 

 45212120-3  Achizitie 
directa 

  Buget local 

25 Reabilitare Scoala Handalu 
Ilbei 

45321000-3  Achizitie 
directa 

  Buget local 

26 Reabilitare troite 71242000-6  Achizitie 
directa 

  Buget local 

27 Reabilitare Sala de Sport 
Cicarlau 

45321000-3  Achizitie 
directa 

  Buget local 
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28 Creșterea eficienței 
energetice Gradinita Cicarlau 

45321000-3  Achizitie 
directa 

  AFM 

29 Modernizare drumuri agricole 45233120-6  Achizitie 
directa 

  Buget local 

30 Finalizare lucrari anexa 
gospodareasca Cicarlau 

45321000-3  Achizitie 
directa 

  Buget local 

31 Reabilitare Capela Mortuara 
Ilba 

45321000-3  Achizitie 
directa 

  Buget local 

32 Achizitionare echipament IT 
Hardwere si Softwere 

Primaria Cicarlau 

  Procedura 
simplificata 

  PNRR 

33  Achizitionare echipamente de 
protectie medicala pentru 

elevi  

33100000-1   Procedura 
simplificata 

  POC 

34 Situatii de urgenta 44423450-0  Achizitie 
directa 

  Buget local 

35 Sistem de supraveghere  32323500-8  Achizitie 
directa 

  Buget local 

35.1 Modernizare strada Sperantei 45233140-2  Achizitie  
directa 

  Buget local 

36 Drum Handalu Ilbei 45233140-2  Achizitie 
directa 

  Buget local 

37 Parcare dispensar Ilba 45223300-9   Achizitie 
directa 

  Buget local 

38 Achizitie terenuri –zona 
turistica 

  Achizitie 
directa 

  Buget local 

39 Reparatii și modernizare 
fosta gradinita Ilba 

45453000-7  Achizitie 
directa 

  Buget local 

40 Eficientizare energetică și 
modernizare Cămin cultural 

Bârgău 

45453000-7  Achizitie 
directa 

  Buget local 

41 Modernizare strada Lazuri 45233140-2  Achizitie 
directa 

  Buget local 

42. Extindere rețea gaz comună 71322200-3   Achizitie 
directa 

  Buget local 

43. Amenajare Parc central 
Cicârlău 

45112711-2.  Achizitie 
directa 

  Buget local 

44. Achizitia 3 centrale gaz 
pentru scoli 

39715210-2  Achizitie 
directa 

  Buget local 

45. Amenajare centru Civic 
Cicarlau  

45215222-9  Achizitie 
directa 

  Buget local 
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46. Continuare 
amenajare/modernizare 

Strada Turan 

45233120-6  Achizitie 
directa 

  Buget local 

47 Asfaltarea str. Pompelor 
Cicârlău  

45233120-6  Procedura 
simplificata 

  Buget local 

48 Reabilitare și modernizare 
str. Pinilor Handal 

45233140-2  Achiziție 
directă 

  Buget local 

49 Infrastructura incarcare 
vehicule electrice și hybrid 
plug-in în comuna Cicarlau 

  Procedura 
simplificata 

  AFM 

50 Extindere retea de alimentare 
cu apă în localitatea Cicârlău, 

comuna Cicârlău, judetul 
Maramures 

  Licitatie   P.N.I. A.S. 

51 Reabilitare si modernizare  
drumuri si strazi in  comuna 
Cicârlau, judetul Maramures 

  Procedura 
simplificata 

  P.N.I. A.S. 

52 Reabilitare  str. Rozetei, str. 
Vii  Ilba 

45233140-2  Achizitie 
directa 

  Buget local 

53 Refacere trotuar Ilba  afectat 
de extinderea de gaz  

45233161-5   Achizitie 
directa 

  Buget local 

 
Primar                          Viceprimar               Consilier juridic                   Inspector financiar                          Responsabil achizitii 
Lupse Sorin                Danut Nicolae            Ghigeanu Irinel                         Bozga Simona                                        Buda Alina 


