
 

         
                                       CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE  HOTĂRÂRE              39/2021      

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

  

 PROIECT 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Programului anual de achiziţii publice  

la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru  anul 2022 
 

    Consiliul Local Bozioru, Judetul Buzau întrunit în şedinţă pe luna 
decembrie 2021; 

   Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Bozioru, înregistrat 

la nr.3.343/ 12.11.2021; 
 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3.344/ 

12.11.2021 ; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local, cu caracter consultativ, înregistrate la 
nr.3.432/3.433/3.434/18.11.2021; 

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

 Prevederile art. 11. alin. (3) și 12 din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016; 

 Prevederile OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; 

 Prevederile  Ordinului nr 281/2016 privind stabilirea  formularelor  
standard ale programului anual al achizițiilor  publice și Programul 
anual al achizițiilor sectoriale; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

           În temeiul art. 129 alin.(2), lit.b) cu trimitere la alin.(4) lit.e) şi în 
temeiul art. 196 alin.(1)  (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
 



 

       Art.1. - Se aprobă Programul anual al achiziţiilor publice al 
comunei Bozioru, pentru anul 2022, conform Anexei 1 la prezenta 
hotărâre.  
 

        Art.2. - Primarul comunei Bozioru prin intermediul 
compartimentului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

        Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul şi potrivit 
procedurii Legii contenciosului administrativ, Legea 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

       Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică și se 
comunică Primarului comunei Bozioru și Instituției Prefectului Buzău  în 
condițiile și termenele prevăzute de lege prin grija secretarului general al 
comunei. 
 

Nr.39/12.11.2021 
Bozioru  
 

 
 
 
 

INIŢIATOR PROIECT, 
PRIMAR, 

                  GRIGORE Valentin 
 
                       …………………… 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                        SECRETAR GENERAL 
                                                                         OPREA MIRELA 

                                   

................                                
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Nr.3.343/12.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului anual  

de achiziţii publice a nivelul comunei Bozioru, 
judeţul Buzău, pentru  anul 2022 

 
 
 

 Stimaţi consilieri, 
 
1. Necesitatea si oportunitatea  
     În conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,  

reglementează modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de 
atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor 
de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru 
atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte 
specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica. 

        
       Având în vedere faptul că la nivelul Primăriei Bozioru, postul de 

consilier achiziţii publice este încă vacant, autoritatea contractantă are, 
totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, denumite în 
continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii 
compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi 
pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii 
etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor 
programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând 
toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, 
organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la 
executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de 
evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor.  

       Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de 
fiecare compartiment din cadrul autorităţii contractante în ultimul 
trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile de 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi preţul unitar/total al 
necesităţilor.  

      În cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi 
identificată în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, 
referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesităţii.  

    Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi 
modificat, cu următoarele condiţii: 

 a) modificarea să se realizeze înainte de iniţierea procedurii de 
atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar 
modificării programului anual al achiziţiilor publice şi aprobării acestuia; 

 b) compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice 
să fie notificat în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât 
să poată întreprinde toate diligenţele necesare realizării achiziţiei.  

      Orice autoritate contractantă, precum şi orice operator economic 
care utilizează SICAP în vederea participării la o procedură de atribuire, are 
obligaţia de a solicita înregistrarea şi, respectiv, reînnoirea înregistrării în 
SICAP. 

      Responsabilitatea oricărei decizii şi măsuri luate cu privire la 
achiziţionarea prin utilizarea mijloacelor electronice revine autorităţii 
contractante. Responsabilitatea pentru corecta funcţionare din punct de 
vedere tehnic a SICAP revine operatorului acestui sistem.         
Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SICAP se efectuează 
respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul 
SICAP, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, denumită în 
continuare ANAP, potrivit atribuţiilor.  

   Procedura electronică pentru înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea 
înregistrării, atât pentru autorităţile contractante, cât şi pentru operatorii 
economici, se publică pe site-ul www.e-licitatie.ro. 

   2. Legalitatea  
Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform 

următoarelor prevederi: 
 Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 
 Prevederile art. 11. alin. (3) și 12 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016; 

 Prevederile OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; 

 Prevederile  Ordinului nr 281/2016 privind stabilirea  formularelor  
standard ale programului anual al achizițiilor  publice și Programul 
anual al achizițiilor sectoriale; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 



 Prevederile art.87, art.129 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) şi  alin. (4) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ ;  

       Luând în considerare că cele prezentate sunt oportune, legale și 
necesare, propun spre analiză și aprobare prezentul raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre aprobarea  Programului anual de achiziţii publice 
la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău pentru  anul 2022. 

 
 
 
 Primar, 
                                           GRIGORE Valentin 
 
 
 ………………………. 
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        Nr.3.344/12.11.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului anual  

de achiziţii publice a nivelul comunei Bozioru, 
judeţul Buzău, pentru  anul 2022 

 
 

        Având în vedere necesitatea  întocmirii unui program anual al  
achiziţiilor publice, compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe 
locale, achiziţii publice, a întocmit Programul  anual de achiziţii publice la 
nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău pentru anul 2022 ,în condiţiile 
prevăzute de lege, conform Anexei care va face parte integrantă din 
hotărâre. 

      Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de 
fiecare compartiment din cadrul autorităţii contractante în ultimul 
trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile de 
produse, servicii şi lucrări identificate, precum şi preţul unitar/total al 
necesităţilor.  

      În cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi 
identificată în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, 
referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesităţii.  

    Ori de câte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, 
cu următoarele condiţii: 

 a) modificarea să se realizeze înainte de iniţierea procedurii de 
atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar 
modificării programului anual al achiziţiilor publice şi aprobării acestuia; 

 b) compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice să 
fie notificat în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să 
poată întreprinde toate diligenţele necesare realizării achiziţiei.  

      Orice autoritate contractantă, precum şi orice operator economic 
care utilizează SEAP în vederea participării la o procedură de atribuire, are 
obligaţia de a solicita înregistrarea şi, respectiv, reînnoirea înregistrării în 
SICAP. 

      Responsabilitatea oricărei decizii şi măsuri luate cu privire la 
achiziţionarea prin utilizarea mijloacelor electronice revine autorităţii 

http://www.comunabozioru.ro/
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contractante. Responsabilitatea pentru corecta funcţionare din punct de 
vedere tehnic a SICAP revine operatorului acestui sistem.         
Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SICAP se efectuează 
respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul 
SICAP, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, denumită în 
continuare ANAP, potrivit atribuţiilor.  

   Procedura electronică pentru înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea 
înregistrării, atât pentru autorităţile contractante, cât şi pentru operatorii 
economici, se publică pe site-ul www.e-licitatie.ro. 

 În concordanţă cu cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local 
Bozioru, adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  Programului 
anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău pentru  
anul 2022. 

 

 
 
 
 Întocmit, 
                                      Referent: BRATOSIN Mioara 
 
                                                ………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexa la 
Hotararea Consiliului Local Bozioru nr……/2022 

 
COMUNA BOZIORU                 
Judetul Buzău                

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2022 

Anexa privind achizitiile directe 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Obiectul contractului/ 
acordului cadru 

 
 

Cod CPV 

 
 

Valoare
a 

estimat
a in lei 

fara 
TVA 

 

 
 

Sursa de 
finantare 

 
 

Procedura 
aplicata 

Data 
estimata 
pentru 

initierea 
procedurii 

Data  
estimata 
pentru 

atribuirea 
contractului 

Modalitate
a de 

derulare a 
procedurii 

de 
atribuire: 

online/offli
ne 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
I ACHIZITII DE PRODUSE 

1. TIMBRE 22410000-7 600  Cumparar
e directa 

01.01.2022 31.12.2022 Online  

2. PERIODICE 22212000-9 200 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

3. ZIARE 22210000-5 1500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

4. PLICURI 21232300-0 200 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

5. INDIGO 21231100-2 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

6. ARTICOLE PAPETARIE 21230000-4 1000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

7. BIBLIORAFTURI 21211120-8 300 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

8. HARTIE PT. COPIATOARE 
SI XEROGRAFICA 

21125690-8 3000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

9. REGISTRE, REGISTRE 
CONTABILE SI ALTELE 

22800000-9 5000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

10. DIVERSE IMPRIMATE 
 
 

22900000-9 2000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 



11.  30217320-2 200 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

12.  30217320-3 200 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

13. CHITANTIERE  400 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

14. CARTI BIBLIOTECA 22113000-1 2000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

15. SACI DE AMBALAJ 07221700-4 400 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

16. ATELE 33141760-5 100 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

17. PANSAMENTE 33141100-1 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

18. BANDAJE 33141113-5 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

19. PLASTURI 33141112-5 20 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

20. TIFON MEDICAL, VATA 33141114-5 100 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

21. BROASTE, CHEI, 
BALAMALE 

28630000-7 300 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

22. GALETI PLASTIC 25243310-2 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

23. PERII 36673200-1 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

24. PENSULE DE ZUGRAVIT 36673210-4 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

25. PRODUSE DE CURATAT 24513000-3 500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

26. DETERGENTI 24513290-2 500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

27. CIMENT, MORTAR, SI 
BETON REFRACTAR 

26263000-9 3000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

28. CUIE  100 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

29. MATERIALE DE 
CONSTRUCTII 

28811000-0 1000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

30. PLASA METALICA 28413000-0 300 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

31. TAGLE GARD DE LEMN 39928200-0  Bugetul     



local 
32. SIRMA GHIMPATA 28412300-6 100 Bugetul 

local 
--//-- --//-- --//-- --//-- 

32. GREBLA 28621340-6 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

33. TOPOR 28621400-5 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

34. CIOCAN 28622300-1 200 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

35. TARNACOP 28621320-0 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

36. LOPETI 28621120-8 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

37. LEMNE DE FOC 02130000-4 30000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

38. BECURI 31531000-7 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

39. CABLAJE 31611000-2 300 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

40 VOPSEA LEMN 24310000-0 300 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

41. VAR LAVABIL  600 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

42. NISE SI PRIZE 31224100-3 50 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

43. LANTERNA 31521320-3 20 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

44. BENZINA FARA PLUMB 23111200-0 15000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

45. ULEIURI USOARE, 
PRODUSE DERIVATE 

23110000-1 300 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

46. ULEIURI GRELE, 
PRODUSE DERIVATE 

23120000-4 200 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

47. MOTORINA 23121200-3 30000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

48. IPSOS 14121100-6 100 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

49. UNELTE AGRICOLE 28621100-2 7000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

50. MATURI 36673100-0 200 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 



51. HARTIE IGIENICA 21221000-4 100 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

52. SAPUN LICHID 24513100-4 100 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

53. TONER 39125100-2 3000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

54. CERNEALA 24330000-6 1500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

55. COMPUTERE DE BIROU SI 
PIESE DE SCHIMB PT 
ACESTEA 

30217800-5 5000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

56. PNEURI 25111000-2 5000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

57. PIESE PT. MOTOARE 34312000-7 5000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

58. PIESE DE SCHIMB 
AUTOVEHICULE SI 
UNELTE  

34320000-6 10000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

59. IMBRACAMINTE 
PROFESIONALA 

18112000-7 1500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

60. BALAST, NISIP  14212310-6 70000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

61. CHERESTEA CONSTRUCTII 02190000-2 2000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

62. FERESTRE, USI SI 
ARTICOLE CONEXE 

28122000-3 2000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

63. MOBILIER DE BIROU 39130000-2 4000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

64. ECHIPAMENT 
TOPOGRAFIC 

38295000-9 50000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

65. HARTI CADASTRU 
DIGITALE 

30221000-4 1000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

66. SISTEM DE PROIECTARE 
ASISTATA DE 
CALCULATOR (CAD) 

48321100-5 7000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

67. PACHETE SOFTWARE DE 
CARTOGRAFIE 

48326000-9 3000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

68. MATERIALE ELECTRICE 31000000-6 3500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

69. PIESE SCHIMB SISTEM 
ALIMENTARE CU APA 

34913000-0 20000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 



70. MATERIALE PSI 35111200-7 3000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

71.  MOBILIER URBAN 34928400-2 20000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

II ACHIZITII DE SERVICII 
1. SERVICII DE ASIGURARE 66510000-8 7000 Bugetul 

local 
--//-- --//-- --//-- --//-- 

2. SERVICII DE INTERNET 72400000-4 1500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

3. SERVICII DE 
CONSULTANTA IN 
GESTIONAREA 
PROIECTELOR 

72224000-1 130000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

4. STUDII DE 
FEZABILITATE,SERVI-CII 
DE CONSULTANTA, 
ANALIZE 

71241000-9 130000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

5. SERVICII DE REPARARE SI 
INTRETINERE A 
COMPUTERELOR 
PERSONALE SI A 
PERIFERICELOR 
INFORMATICE 

50320000-4 7000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

6. SERVICII DE ACTUALIZARE 
INFORMATICA (SAIT WEB) 

72540000-2 1600 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

7. SERVICII DE DEFRISARE 77211300-5 65000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

8. SERVICII DE TELEFONIE 
MOBILA 

64212000-5 5000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

9. SERVICII DE TELEFONIE SI 
TRANSMISII DATE 

64210000-1 4000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

10. SERVICII DE INSTALARE DE 
ECHI PAMENT DE 
TELEFONIE PRIN FIR 

51340000-7 1000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

11. SERVICII DE 
PERFECTIONARE A 
PERSONALULUI 

79633000-0 7000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

12. SERVICII DE PROGRAMARE 
SI CONSULTANTA 
SOFTWARE 

72200000-7 5500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

13. SERVCII DE TOPOGRAFIE 71351810-4 65000 Bugetul --//-- --//-- --//-- --//-- 



local 
14. SERVICII DE 

CONSULTANTA IN 
GEOLOGIE  

71351220-1   65000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

15. SERVICII DE 
ARHITECTURA, INGINERIE 
SI PLANIFICARE 

71240000-2 65000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

17. SERVICII ARHIVARE 79995100-6 4000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

18. SERVICII DE INTRETINERE 
A ILUMINATULUI PUBLIC 

50232100-1 5000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

19. SERVICII DE ANALIZE 
MEDICALE 

85148000-8 1600 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

20. SERVICII GESTIUNE 
RESURSE FORESTIERE 

77231100-9 4000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

21. SERVICII ECO-
NEUTRALIZARE 

 1500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

23. ANALIZA PROBE APA DIN 
SISTEM DE DISTRIBUTIE 

71900000-7 2500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

24. SERVICII DE 
AUDIT/FISCALE 

79200000-6 3500 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

25. SERVICII DE PROIECTARE 
TEHNICA PENTRU INFRA-
STRUCTURA DE 
TRANSPORT  

71322500-6 40.322 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

26. SERVICII DE 
MONITORIZARE A 
SISTEMELOR DE ALARMA  

79711000-9 2.700 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

27. SERVICII DE CATERING 55500000-5 10000 Bugetul 
local 

    

28. SERVICII DE MENTENANTA 
CONT SEAP SI ASISTENTA 
IN DOMENIUL 
ACHIZITIILOR 

79418000-7 10000 Bugetul 
local 

    

III  
 

ACHIZITII DE LUCRARI 
1. REABILITARE IMOBILE  45453000-7 130000 Bugetul 

local 
--//-- --//-- --//-- --//-- 

2. LUCRARI DE INTRETINERE 
A DRUMURILOR  

45233141-9   100000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

3. LUCRARI DE INSTALARE 45340000-2 10000 Bugetul --//-- --//-- --//-- --//-- 



DE GARDURI, DE 
BALUSTRADE SI DE 
DISPOZITIVE DE 
SIGURANTA                

local 

4. LUCRARI DE EXTINDERE 
SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APA 

 5000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

5. LUCRARI DE INSTALATII 
ELECTRICE   

45310000-3 5000 Bugetul 
local 

--//-- --//-- --//-- --//-- 

 
 
 

Întocmit, 
REFERENT: BRATOSIN MIOARA 

 
  
                                                                             ………………… 
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