
      

                                                                                                                                                     Anexa la HCL nr.19/7.02.2017
   

         ROMANIA                                                                                                                                                              APROBAT
    COMUNA LIVEZENI                                                                                                                       CONDUCĂTORUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
      JUDEŢUL MURES                                                                                                                                                                     Primar,
                                                                                                                                                                                              Ing.Bányai István
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                         

                                                                   Programul anual al achizitii publice 

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Proiect faza SF sistem de 
canalizare , comuna 

Livezeni

71322200-3 
Servicii de 

proiectare a 
conductelor

50.000,00 PNDR\B.L.\Imprumut Achizitie 
directa

01.08.2016 05.08.2016 online Astăluş Ileana

2. Proiect Sistem Canalizare 45232440-8
Lucrari de 

constructii de 
conducte de ape 

10.925.675 PNDR\B.L.\Imprumut Procedura
simplificata

09.2017 11.2017 online Astăluş Ileana



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

reziduale
3. Extindere reţea de apă 45232100-3

Lucrari auxiliare 
pentru conducte 
de apa
45232150-8
Lucrari pentru 
conducte de 
alimentare cu apa

1.606.001,8 PNDL Procedura 
simplificata

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana

4. Elaborare studiu de 
fezabilitate Reabilitare 

Gradinita Livezeni

79314000- Studiu 
de fezabilitate

20.000 PNDR/buget local Achizitie 
directa

20.11.2015 20.11.2015 Offline Astăluş Ileana

5. Elaborare Proiect tehnic si 
servicii de asistenta tehnica 

din partea proiectantului

71322000-1
Servicii de 
proiectare 
arhitecturală

4.4980 PNDR Achizitie 
directă

19.07.2017 19.07.2017 Offiline Astăluş  Ileana

6. Servicii de management de 
proiect

79411000-8 Srvicii 
de consultantă în 
management

19.500 PNDR Achzitie 
directa

12.12.2016 30.12.2016 Online Astăluş Ileana

7. Servicii de dirigentie de 
santier

15.254,93 PNDR Achizitie 
directa

02.2017 04.2017 Online Astăluş Ileana

8. Lucrări de executie  
gradinita 

45214100-1
Lucrari de 

constructii de 
gradinite

864721,89 PNDR Procedura 
simplificata

02.2017 04.2017 Online Astăluş Ileana

9. Achizitie dotari 39161000-8
Mobilier pentru 
gradinite

238907,91 PNDR Procedura 
simplificata

02.2017 04.2017 Online Astăluş Ileana

10. Servicii consultanţă cămine 79411000-8 –
Servicii generale 

40.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

de consultanţă în 
management

11. Servicii de salubrizare 90512000-9
Servicii de 

transport de 
deseuri menajere

20.000 Buget Local Achizitie 
directa

06.2017 08.2017 online Astăluş Ileana

12. Servicii deszăpezire 90620000-9 
Servicii de 

deszapezire

70.000 Buget Local Achizitie 
directa

02.2017 04.2017 online Asttăluş Ileana

13. Achiziţie autoturism 34110000-1
Autoturism

70.000 Buget Local Achizitie 
directa

02.2017 04.2017 online Astăluş Ileana

14. Servicii de întreţinere, 
mentenanţă iluminat public

45311100-1 -
Lucrari de cablare 
electrica
45311200-2 -
Lucrari de 
conexiuni electrice
50232100-1
Servicii de 
intretinere a 
iluminatului public

     15.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana

15. Servicii de Consultanţă 
juridică

79111000-5
Servicii de 
consultanta 
juridica
79140000-7 
Servicii de 
consultanta si de 
informare juridica

20.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana

16. Actualizare SF drumuri 79314000-8 40.000 Buget Local Achizitie 03.2017 05.2017 online Astăluş  Ileana



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

Studiu de 
fezabilitate
71241000-9 Studii 
de fezabilitate, 
servicii de 
consultanta, 
analize

directa

17. Servicii reparaţii autoturism 50112100-4 
Servicii de 
reparare a 
automobilelor

10.000 Buget Local Achizitie 
directa

09.2017 11.2017 online Astăluş Ileana

18. Achizitie materiale 
construcţii şi reparaţii, 

scule

44100000-1 -
Materiale de 
construcţii şi 
articole conexe
44511100-6 
Harlete si lopeti
44511300-8 
Sapaligi, 
tarnacoape, sape, 
greble si greble de 
plaja
44511400-9 
Topoare
44511500-0 
Ferastraie de 
mana
44512940-3 
Truse de scule
44512800-0
surubelnite

40.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

44512300-5 
Ciocane
44512200-4 
Clesti

19. Achiziţie servicii 
mentenanţă reţea de 

calculatoare

50312300-8 
Repararea si 
intretinerea 
echipamentului de 
retea de date

3.300 Buget Local Achizitie 
directa

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana

20. Achiziţie servicii 
mentenanţă sistem de 

alarmă

79711000-1
Servicii de 
monitorizare a 
sistemelor de 
alarma

1.500 Buget Local Achizitie 
directa

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana

21. Studiu GEO extindere apă 71332000-4
Servicii de 
inginerie 
geotehnica

4.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana

22. Plan Parcelar Comuna 
Livezeni 

71354300-7
Servicii de 
cadastru

50.000 Buget Local Achizitie 
directa

06.2017 08.2017 online Astăluş Ileana

23. Servicii avocatură 75111200-9
Servicii legislative
75222000-8 
Servicii de aparare 
civila
79111000-5
Servicii de 
consultanta 
juridica

20.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana

24. Extindere sistem camere de 32323500-8 30.000 Buget Local Achizitie 03.2017 05.2017 online



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

supraveghere Sistem video de 
supraveghere

directa

25. Achiziţie telefon mobil 32252110-8 
Telefoane mobile 
hands-free 
(wireless)

2.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana

26.               Achiziţie carburant 09132100-4 
Benzina fara 
plumb
09134200-9
Motorina

50.000 Buget Local Achizitie 
directa

02.2017 04.2017 online Astăluş Ileana

27. Achiziţie calculatoare 48822000-6
Servere pentru 
calculatoare
30141200-1 
Calculatoare de 
birou
30213300-8 
Computer de 
birou
30213400-9
Unitati centrale de 
procesare pentru 
computere 
personale

10.000 Buget Local Achizitie 
directa

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana

28. Achizitie panouri 
indicatoare 

34992200-9 
Indicatoare rutiere
45233294-6 
Instalare de 
semnalizatoare 
rutiere

10.000 Buget Local Achizitie 
directa

06.2017 08.2017 online Astăluş Ileana



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

34942100-3 
Stâlpi indicatori

29. Achiziţie stingătoare 
portabile

35111320-4
Extinctoare 
portabile

10.000 Buget Local Achizitie 
directa

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana

30. Materiale pentru curăţenie 39830000-9
Produse de 
curățat

30.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana

31. Furnituri de birou, 
papetărie şi birotică

30197600-2
Consumabile 
necesare 
activităţii de birou
30199000-0
Articole de 
papetărie și alte 
articole de hartie

50.000 Buget Local Achizitie 
directa

03.2017 05.2017 online Astăluş Ileana

32. Achizitie laptop 30213100-6 
Computere 
portabile

3.000 Buget Local Achizitie 
directa

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana

33. Achizitie camere de 
supraveghere PSI

32323500-8
Sistem video de 
supraveghere
35125300-2
Camere video de 
securitate

10.000 Buget Local Achizitie 
directa

05.2017 07.2017 online Astăluş Ileana

34. Servicii de mentenanta 
hidranti si stingatoare

50413200-5
Servicii de 
reparare si de 
intretinere a 
echipamentului de 
stingere a 

10.000 Buget Local Achizitie 
directa

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

incendiilor

35. Lucrari de extindere 
trotuare

45233161-5
Lucrari de 
constructii de 
trotuare

200.000 Buget Local Procedura 
simplificata

06.2017 08.2017 online Astăluş Ileana

36. Lucrari aferente statii de 
autobuz

45213311-6
Lucrari de 
constructii de 
statii de autobuz

164.000 Lieder Procedura 
simplificata

05.2017 07.2017 online Astăluş Ileana

37. Achizitie servicii de 
proiectare Sediu 
administrativ SF

71322000-1       
Servicii de 
proiectare tehnică 
pentru construcția 
lucrărilor publice
79314000-8      
Studiu de 
fezabilitate

40.000 Buget Local Achizitie 
directa

05.2017 07.2017 online Astăluş Ileana

38. Servicii de publicitate, 
tiparire(bilete, registre etc)

79823000 - 9 
Servicii de tipărire 
și de livrare
79341400-0 
Servicii de 
campanii de 
publicitate

15.000 Buget Local Achizitie 
directa

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana

39. Servicii asigurari RCA 66518200-6 
Servicii de 
societati de 
asigurari

4.000 Buget Local Achizitie 
directa

04.2017 06.2017 online Astăluş Ileana

40. Lucrari de extindere retea 
de iluminat public

45316110-9 
Instalare de 

100.000 Buget Local Achizitie 
directa

06.2017 08.2017 online Astăluş Ileana



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului 
de

achiziţie
publică/

acordului-
cadru

Sursa de finanţare

Procedura
stabilită/

instrumente
specifice
pentru

derularea
procesului
de achiziţie

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

de atribuire

LEI, fără 
TVA

online/offline

echipament de 
iluminare stradala

               Avizat:      
                         Compartimentul  contabilitate                                                                                               
                                        Contabil ,                                                                                                                                         

                                                      



      
                                                                                                                                       Anexa la HCL nr.19/7.02.2017

Anexă privind achiziţiile directe

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului de
achiziţie
publică/

acordului-cadru

Sursa de finanţare

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
pentru finalizare

LEI fara TVA

1. Proiect faza SF sistem de 
canalizare , comuna Livezeni

71322200-3 
Servicii de 

proiectare a 
conductelor

50.000,00 PNDR\B.L.\Imprumut 01.08.2016 05.08.2016

2. Elaborare studiu de fezabilitate 
Reabilitare Gradinita Livezeni

79314000- Studiu 
de fezabilitate

20.000 PNDR/buget local 20.11.2015 20.11.2015

3 Elaborare Proiect tehnic si 
servicii de asistenta tehnica din 

partea proiectantului

71322000-1
Servicii de 
proiectare 
arhitecturală

4.4980 PNDR 19.07.2017 19.07.2017

4 Servicii de management de 
proiect

79411000-8 
Srvicii de 
consultantă în 
management

19.500 PNDR 12.12.2016 30.12.2016

5 Servicii de dirigentie de santier 71520000-9-
Servicii de 
supraveghere a 
lucrarilor

15.254,93 PNDR 02.2017 04.2017

6 Lucrări de executie  gradinita 45214100-1
Lucrari de 

864721,89 PNDR 02.2017 04.2017



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului de
achiziţie
publică/

acordului-cadru

Sursa de finanţare

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
pentru finalizare

LEI fara TVA

constructii de 
gradinite

7 Achizitie dotari 39161000-8
Mobilier pentru 
gradinite

238907,91 PNDR 02.2017 04.2017

8 Servicii consultanţă cămine 79411000-8 –
Servicii generale 
de consultanţă în 
management

40.000 Buget Local 03.2017 05.2017

9 Servicii de salubrizare 90512000-9
Servicii de 

transport de 
deseuri menajere

20.000 Buget Local 06.2017 08.2017

10 Servicii deszăpezire 90620000-9 
Servicii de 

deszapezire

70.000 Buget Local 02.2017 04.2017

11 Achiziţie autoturism 34110000-1
Autoturism

70.000 Buget Local 02.2017 04.2017

12 Servicii de întreţinere, 
mentenanţă iluminat public

45311100-1 -
Lucrari de cablare 
electrica
45311200-2 -
Lucrari de 
conexiuni 
electrice
50232100-1
Servicii de 
intretinere a 
iluminatului 
public

15.000 Buget Local 03.2017 05.2017



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului de
achiziţie
publică/

acordului-cadru

Sursa de finanţare

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
pentru finalizare

LEI fara TVA

13 Servicii de Consultanţă juridică 79111000-5
Servicii de 
consultanta 
juridica
79140000-7 
Servicii de 
consultanta si de 
informare juridica

20.000 Buget Local 03.2017 05.2017

14 Actualizare SF drumuri 79314000-8 
Studiu de 
fezabilitate
71241000-9 Studii 
de fezabilitate, 
servicii de 
consultanta, 
analize

40.000 Buget Local 03.2017 05.2017

15 Servicii reparaţii autoturism 50112100-4 
Servicii de 
reparare a 
automobilelor

10.000 Buget Local 09.2017 11.2017

16 Achizitie materiale construcţii şi 
reparaţii, scule

44100000-1 -
Materiale de 
construcţii şi 
articole conexe
44511100-6 
Harlete si lopeti
44511300-8 
Sapaligi, 
tarnacoape, sape, 
greble si greble 
de plaja
44511400-9 
Topoare

40.000 Buget Local 03.2017 05.2017



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului de
achiziţie
publică/

acordului-cadru

Sursa de finanţare

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
pentru finalizare

LEI fara TVA

44511500-0 
Ferastraie de 
mana
44512940-3 
Truse de scule
44512800-0
surubelnite
44512300-5 
Ciocane
44512200-4 
Clesti

17 Achiziţie servicii mentenanţă 
reţea de calculatoare

50312300-8 
Repararea si 
intretinerea 
echipamentului 
de retea de date

3.300 Buget Local 04.2017 06.2017

18 Achiziţie servicii mentenanţă 
sistem de alarmă

79711000-1
Servicii de 
monitorizare a 
sistemelor de 
alarma

1.500 Buget Local 04.2017 06.2017

19 Studiu GEO extindere apă 71332000-4
Servicii de 
inginerie 
geotehnica

4.000 Buget Local 03.2017 05.2017

20 Plan Parcelar Comuna Livezeni 71354300-7
Servicii de 
cadastru

50.000 Buget Local 06.2017 08.2017

21 Servicii avocatură 75111200-9
Servicii legislative
75222000-8 
Servicii de 
aparare civila

20.000 Buget Local 03.2017 05.2017



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului de
achiziţie
publică/

acordului-cadru

Sursa de finanţare

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
pentru finalizare

LEI fara TVA

79111000-5
Servicii de 
consultanta 
juridica

22 Extindere sistem camere de 
supraveghere

32323500-8
Sistem video de 
supraveghere

30.000 Buget Local 03.2017 05.201

23 Achiziţie telefon mobil 32252110-8 
Telefoane mobile 
hands-free 
(wireless)

2.000 Buget Local 03.2017 05.2017

24               Achiziţie carburant 09132100-4 
Benzina fara 
plumb
09134200-9
Motorina

50.000 Buget Local 02.2017 04.2017

25 Achiziţie calculatoare 48822000-6
Servere pentru 
calculatoare
30141200-1 
Calculatoare de 
birou
30213300-8 
Computer de 
birou
30213400-9
Unitati centrale 
de procesare 
pentru 
computere 
personale

10.000 Buget Local 04.2017 06.2017

26 Achizitie panouri indicatoare 34992200-9 
Indicatoare 

10.000 Buget Local 06.2017 20.11.2015



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului de
achiziţie
publică/

acordului-cadru

Sursa de finanţare

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
pentru finalizare

LEI fara TVA

rutiere 45233294-
6 Instalare de 
semnalizatoare 
rutiere
34942100-3 
Stâlpi indicatori

27 Achiziţie stingătoare portabile 35111320-4
Extinctoare 
portabile

10.000 Buget Local 04.2017 19.07.2017

28 Materiale pentru curăţenie 39830000-9
Produse de 
curățat

30.000 Buget Local 03.2017 30.12.2016

29 Furnituri de birou, papetărie şi 
birotică

30197600-2
Consumabile 
necesare 
activităţii de birou
30199000-0
Articole de 
papetărie și alte 
articole de hartie

50.000 Buget Local 03.2017 04.2017

30 Achizitie laptop 30213100-6 
Computere 
portabile

3.000 Buget Local 04.2017 04.2017

Achizitie camere de 
supraveghere PSI

32323500-8
Sistem video de 
supraveghere
35125300-2
Camere video de 
securitate

10.000 Buget Local 05.2017 04.2017

31 Servicii de mentenanta hidranti 
si stingatoare

50413200-5
Servicii de 
reparare si de 
intretinere a 

10.000 Buget Local 04.2017 05.2017



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului de
achiziţie
publică/

acordului-cadru

Sursa de finanţare

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
pentru finalizare

LEI fara TVA

echipamentului 
de stingere a 
incendiilor

32 Lucrari de extindere trotuare 45233161-5
Lucrari de 
constructii de 
trotuare

200.000 Buget Local 06.2017 08.2017

33 Lucrari aferente statii de 
autobuz

45213311-6
Lucrari de 
constructii de 
statii de autobuz

164.000 Lieder 05.2017 04.2017

34 Achizitie servicii de proiectare 
Sediu administrativ SF

71322000-1       
Servicii de
proiectare 
tehnică pentru 
construcția 
lucrărilor publice
79314000-8      
Studiu de 
fezabilitate

40.000 Buget Local 05.2017 04.2017

35 Servicii de publicitate, 
tiparire(bilete, registre etc)

79823000 - 9  
Servicii de tipărire 
și de livrare
79341400-0 
Servicii de 
campanii de 
publicitate

15.000 Buget Local 04.2017 05.2017

36 Servicii asigurari RCA 66518200-6 
Servicii de 
societati de 
asigurari

4.000 Buget Local 04.2017 05.2017

37 Lucrari de extindere retea de 45316110-9 100.000 Buget Local 06.2017 05.2017



      

Nr.crt

Tipul şi
obiectul

contractului
de achiziţie

publică/
acorduluicadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a

contractului de
achiziţie
publică/

acordului-cadru

Sursa de finanţare

Data estimată 
pentru iniţiere

Data estimată 
pentru finalizare

LEI fara TVA

iluminat public Instalare de 
echipament de 
iluminare stradala

               Avizat:        
                         Compartimentul   contabilitate.                                                                                               
                                        Contabil,                                                                                                                                           
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	Nr.crt
	Tipul şi
	obiectul
	contractului
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	publică/
	acorduluicadru
	Cod CPV
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	estimată a
	contractului de
	achiziţie
	publică/
	acordului-cadru
	Sursa de finanţare
	Procedura
	stabilită/
	instrumente
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	pentru
	derularea
	procesului
	de achiziţie
	Data
	luna
	estimată
	pentru
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	procedurii
	Modalitatea
	de derulare
	a procedurii
	de atribuire
	Persoana
	responsabilă
	cu aplicarea
	procedurii
	de atribuire
	
	
	
	LEI, fără TVA
	
	
	
	
	online/offline
	
	0
	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	Proiect faza SF sistem de canalizare , comuna Livezeni
	71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
	50.000,00
	PNDR\B.L.\Imprumut
	Achizitie directa
	01.08.2016
	05.08.2016
	online
	Astăluş Ileana
	
	Proiect Sistem Canalizare
	45232440-8 Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale
	PNDR\B.L.\Imprumut
	Procedura simplificata
	09.2017
	11.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Extindere reţea de apă
	1.606.001,8
	PNDL
	Procedura simplificata
	04.2017
	06.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Elaborare studiu de fezabilitate Reabilitare Gradinita Livezeni
	79314000- Studiu de fezabilitate
	20.000
	PNDR/buget local
	Achizitie directa
	20.11.2015
	20.11.2015
	Offline
	Astăluş Ileana
	
	Elaborare Proiect tehnic si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
	4.4980
	PNDR
	Achizitie directă
	19.07.2017
	19.07.2017
	Offiline
	Astăluş  Ileana
	
	Servicii de management de proiect
	19.500
	PNDR
	Achzitie directa
	12.12.2016
	30.12.2016
	Online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii de dirigentie de santier
	15.254,93
	PNDR
	Achizitie directa
	02.2017
	04.2017
	Online
	Astăluş Ileana
	
	Lucrări de executie  gradinita 
	45214100-1 Lucrari de constructii de gradinite
	864721,89
	PNDR
	Procedura simplificata
	02.2017
	04.2017
	Online
	Astăluş Ileana
	
	Achizitie dotari
	238907,91
	PNDR
	Procedura simplificata
	02.2017
	04.2017
	Online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii consultanţă cămine
	40.000
	Buget Local
	Achizitie directa
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii de salubrizare
	90512000-9 Servicii de transport de deseuri menajere
	Buget Local
	06.2017
	08.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii deszăpezire
	90620000-9 Servicii de deszapezire
	Buget Local
	02.2017
	04.2017
	online
	Asttăluş Ileana
	
	Achiziţie autoturism
	34110000-1 Autoturism
	70.000
	Buget Local
	02.2017
	04.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii de Consultanţă juridică
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Actualizare SF drumuri
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş  Ileana
	
	Servicii reparaţii autoturism
	Buget Local
	09.2017
	11.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achizitie materiale construcţii şi reparaţii, scule
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achiziţie servicii mentenanţă reţea de calculatoare
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achiziţie servicii mentenanţă sistem de alarmă
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Studiu GEO extindere apă
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Plan Parcelar Comuna Livezeni 
	Buget Local
	06.2017
	08.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii avocatură
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Extindere sistem camere de supraveghere
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	
	
	Achiziţie telefon mobil
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achiziţie carburant
	Buget Local
	02.2017
	04.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achiziţie calculatoare
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	online 
	Astăluş Ileana
	
	Achizitie panouri indicatoare 
	Buget Local
	06.2017
	08.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achiziţie stingătoare portabile
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Materiale pentru curăţenie
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Furnituri de birou, papetărie şi birotică
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achizitie laptop
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achizitie camere de supraveghere PSI
	Buget Local
	05.2017
	07.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii de mentenanta hidranti si stingatoare
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Lucrari de extindere trotuare
	Buget Local
	06.2017
	08.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Lucrari aferente statii de autobuz
	Lieder
	Procedura simplificata
	05.2017
	07.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Achizitie servicii de proiectare Sediu administrativ SF
	Buget Local
	Achizitie directa
	05.2017
	07.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii de publicitate, tiparirebilete, registre etc
	Buget Local
	Achizitie directa
	04.2017
	06.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Servicii asigurari RCA
	Buget Local
	Achizitie directa
	04.2017
	06.2017
	online
	Astăluş Ileana
	
	Lucrari de extindere retea de iluminat public
	Buget Local
	Achizitie directa
	06.2017
	08.2017
	online
	Astăluş Ileana
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	publică/
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	estimată a
	contractului de
	achiziţie
	publică/
	acordului-cadru
	Sursa de finanţare
	
	
	
	
	Proiect faza SF sistem de canalizare , comuna Livezeni
	71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor
	50.000,00
	PNDR\B.L.\Imprumut
	01.08.2016
	05.08.2016
	Elaborare studiu de fezabilitate Reabilitare Gradinita Livezeni
	79314000- Studiu de fezabilitate
	20.000
	PNDR/buget local
	20.11.2015
	20.11.2015
	Elaborare Proiect tehnic si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
	4.4980
	PNDR
	19.07.2017
	19.07.2017
	Servicii de management de proiect
	19.500
	PNDR
	12.12.2016
	30.12.2016
	Servicii de dirigentie de santier
	15.254,93
	PNDR
	02.2017
	04.2017
	Lucrări de executie  gradinita 
	45214100-1 Lucrari de constructii de gradinite
	864721,89
	PNDR
	02.2017
	04.2017
	Achizitie dotari
	238907,91
	PNDR
	02.2017
	04.2017
	Servicii consultanţă cămine
	40.000
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	Servicii de salubrizare
	90512000-9 Servicii de transport de deseuri menajere
	Buget Local
	06.2017
	08.2017
	Servicii deszăpezire
	90620000-9 Servicii de deszapezire
	Buget Local
	02.2017
	04.2017
	Achiziţie autoturism
	34110000-1 Autoturism
	70.000
	Buget Local
	02.2017
	04.2017
	03.2017
	05.2017
	Servicii de Consultanţă juridică
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	Actualizare SF drumuri
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	Servicii reparaţii autoturism
	Buget Local
	09.2017
	11.2017
	Achizitie materiale construcţii şi reparaţii, scule
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	Achiziţie servicii mentenanţă reţea de calculatoare
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	Achiziţie servicii mentenanţă sistem de alarmă
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	Studiu GEO extindere apă
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	Plan Parcelar Comuna Livezeni 
	Buget Local
	06.2017
	08.2017
	Servicii avocatură
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	Extindere sistem camere de supraveghere
	Buget Local
	03.2017
	05.201
	Achiziţie telefon mobil
	Buget Local
	03.2017
	05.2017
	Achiziţie carburant
	Buget Local
	02.2017
	04.2017
	Achiziţie calculatoare
	Buget Local
	04.2017
	06.2017
	Achizitie panouri indicatoare 
	Buget Local
	06.2017
	20.11.2015
	Achiziţie stingătoare portabile
	Buget Local
	04.2017
	19.07.2017
	Materiale pentru curăţenie
	Buget Local
	03.2017
	30.12.2016
	Furnituri de birou, papetărie şi birotică
	Buget Local
	03.2017
	04.2017
	Achizitie laptop
	Buget Local
	04.2017
	04.2017
	Achizitie camere de supraveghere PSI
	Buget Local
	05.2017
	04.2017
	Servicii de mentenanta hidranti si stingatoare
	Buget Local
	04.2017
	05.2017
	Lucrari de extindere trotuare
	Buget Local
	06.2017
	08.2017
	Lucrari aferente statii de autobuz
	Lieder
	05.2017
	04.2017
	Achizitie servicii de proiectare Sediu administrativ SF
	Buget Local
	05.2017
	04.2017
	Servicii de publicitate, tiparirebilete, registre etc
	Buget Local
	04.2017
	05.2017
	Servicii asigurari RCA
	Buget Local
	04.2017
	05.2017
	Lucrari de extindere retea de iluminat public
	Buget Local
	06.2017
	05.2017

