
R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 

tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

 

HOTĂRÂREA  nr. 63 / 2019 
Privind aprobarea,  în formă inițială, a  programului  achizițiilor publice pentru anul 2020 

 

 
Consiliul local al comuneiBeriu, jud.Hunedoara; 

Având în vedere : 
 Proiectul de hotărâre nr. 60 din 28.11.2019 iniţiat de primarul comunei Beriu ;  Referatul de 

aprobare  nr.2/60/28.11.2019,  al primarului comunei Beriu, jud Hunedoara, cu privire la aprobarea în 
formă inițială, programul achizițiilor publice pentru anul 2020; Raportul   nr.  3/63/23.12.2019  

întocmit de comp.juridic din cadrul aparatului de specialitate; Avizul favorabil nr.2383 /24.12.2019 al  

comisiei   de specialitate nr. 1  de pe lângă Consiliul Local Beriu  ; 
Ţinând seama că prin anunţul nr. 4/15  din  28.11.2019  a fost îndeplinită obligația 

autorităților administratiei publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte 
normative așa cum este reglementată de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;întrucât nu  au fost depuse 

propuneri , sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre initiat ; 
In  temeiul prevederilor  art 12, din HGR nr  395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ 
acord-cadru   din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale  Ordinului ANAP nr 281/2016,cu 

modificarile si completarile ulterioare;  art. 7 alin.(13)  din  Legea nr.52/2003 privind transparent 
decizională în administratia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  

 În considerarea Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice ;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1 ) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

                   
  Art.1 .Se aprobă , în formă inițială, programul achizițiilor publice pentru anul 2020, 

conform anexei ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  
  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Beriu. 

Art.3.Hotărârea se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 

administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.4. Prezenta hotarare  se aduce la cunostiinta publica prin afisare si se comunica 

Institutiei Prefectului- jud Hunedoara ; primarului comunei Beriu ; compartiment buget 
contabilitate,  persoanelor responsabile cu achizițiile publice din cadrul Primăriei Beriu. 

Beriu, la 30.12.2019                                                        
 

 

 
            Contrasemnează   

Preşedinte de şedinţă      Secretar  general  
Ioan BĂROIU        jr. Ionela FIRIDON 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă”  
Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă 

 



                                         

Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2019
LUCRARI 

Nr. 

crt.

Tipul şi obiectul contractului de 

achiziţie publică/ acordului 

cadru

Cod CPV

Cod unic de 

identificare 

obiect de 

contract

Valoarea estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorului-

cadru 

Sursa de 

finantare

Procedura 

stabilită/instrume

nte specifice 

pentru  derularea 

procesului de 

achiziţie

Data(luna) estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) estimată 

pt.atribuirea ctr. de 

achiziţie 

publică/acordului-

cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana responsabila cu 

aplicarea procedurii de 

atribuire 

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 5 6 7 8 9

1

Modernizare si dotare 

camine culturale in satele 

Orastioara de Jos,Sereca, 

Sibisel( Sibiselu Nou si 

Sibiselul Vechi), comuna 

Beriu, judetul Hunedoara 

4521000-2 452128120181 1.600.328.86
buget local + 

FEADR

procedura 

simplificata

procedura in 

deulare
iulie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

2

Construirea unei gradinite 

cu program prelungit in 

comuna Beriu, judetul 

Hunedoara

4521000-2 452128120182 980555.63
buget local + 

FEADR

procedura 

simplificata
ianuarie august

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

3
Modernizare străzi în satul 

Cucuiş
45233120-6 452128120183 440.000.00 buget local achizie directa ianuarie iunie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

4

Realizare centru scolar de 

tip after school, in comuna 

Beriu, judetul Hunedoara

4521000-2 452128120184 592860.55
buget local + 

FEADR

procedura 

simplificata
contract în derulare

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

5

Modernizare si dotare 

camine culturale in satele 

Cucuis si Beriu, comuna 

Beriu, judetul Hunedoara 

4521000-2 452128120185 1.026.097.00
buget local + 

FEADR

procedura 

simplificata
iunie octombrie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

6
Modernizare drum comunal 

- DC 54 A Castau - Cucuis
42233120-6 4166666.66

buget local + 

MDRAP

procedura 

simplificata
contract în derulare

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

Anexa 1  la HCL  63/2019 



7

Canalizarea satului Sereca 

,comuna Beriu, judetul 

Hunedoara 

45232400-3 150.000.00 buget local
procedura 

simplificata
contract în derulare

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

8

Alimentarea cu apa potabila 

a satului Cucuis, inclusiv 

statie pompare apa

45232150-8 125.000.00 buget local
procedura 

simplificata
mai octombrie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

9
Modernizare drum comunal 

- DC 54 Sibisel - Cucuis
42233120-6 1.666.666.66 buget local

procedura 

simplificata
iunie octombrie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

10
Construire bloc de locuinte 

destinat inchirierii- ANL
4521000-2 4.500.000.00

buget local + 

ANL

procedura 

simplificata
iunie octombrie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

Președinte de ședință Contrasemnează

Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL  

jr.Ionela FIRIDON 



                                                                                   Conducătorul autorităţii contractante

Primar, ing.Emil Moise BÎC

Aviz

Comp.buget  contabilitate

Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2019 finantate din fonduri europene FEADR
LUCRARI 

Nr. 

crt.

Tipul şi obiectul contractului de 

achiziţie publică/ acordului 

cadru

Cod CPV

Cod unic de 

identificare 

obiect de 

contract

Valoarea estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorului-

cadru 

Sursa de 

finantare

Procedura 

stabilită/instrume

nte specifice 

pentru  derularea 

procesului de 

achiziţie

Data(luna) estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) estimată 

pt.atribuirea ctr. de 

achiziţie 

publică/acordului-

cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana responsabila cu 

aplicarea procedurii de 

atribuire 

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 5 6 7 8 9

1

Modernizare si dotare 

camine culturale in satele 

Orastioara de Jos,Sereca, 

Sibisel( Sibiselu Nou si 

Sibiselul Vechi), comuna 

Beriu, judetul Hunedoara 

4521000-2 452128120181 1.600.328.86
buget local + 

FEADR

procedura 

simplificata

procedura in 

deulare
iulie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

2

Construirea unei gradinite 

cu program prelungit in 

comuna Beriu, kudetul 

Hunedoara

4521000-2 452128120182 980555.63
buget local + 

FEADR

procedura 

simplificata
ianuarie august

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

3
Modernizare străzi în satul 

Cucuiş
45233120-6 452128120183 440.000.00 buget local achizie directa ianuarie iunie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

4

Realizare centru scolar de 

tip after school, in comuna 

Beriu, judetul Hunedoara

4521000-2 452128120184 592860.55
buget local + 

FEADR

procedura 

simplificata
contract în derulare

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

5

Modernizare si dotare 

camine culturale in satele 

Cucuis si Beriu, comuna 

Beriu, judetul Hunedoara 

4521000-2 452128120185 1.026.097.00
buget local + 

FEADR

procedura 

simplificata
iunie octombrie

online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

INITIATOR AVIZAT

PRIMAR- BIC EMIL MOISE SECRETAR - FIRIDON IONELA

Anexa  la proiectul de hot.46/2018

                                                                                                                                                                        Aprob



Anexa 1a  la proiect de hot .60/2019
ACHIZIȚII  DIRECTE - SERVICII Anexă la programul anual al  achizițiilor publice -2020

0 1 2 3 5 6 7

1

 Documentatii topografice pentru intocmire planuri de 

amplasament si  delimitare , planuri parcelare si planuri de 

incadrare in tarla  a terenurilor din  satele comunei Beriu

74271800-7 41.666.66 buget local ianuarie decembrie

2

 Documentatii topografice pentru scrierea titlurilor de 

proprietate si intabularea terenurilor proprietatea comunei 

Beriu

74271800-7 83.333.33 buget local ianuarie septembrie

3
 Documentatii topografice pentru elaborarea proiectelor de 

investitii ale comunei Beriu
74271800-7 100.000.00 buget local ianuarie decembrie

4
 Studii geotehnice pentru elaborarea proiectelor de investitii 

ale comunei Beriu
71241000-9 4.166.66 buget local ianuarie decembrie

5
Elaborare Studii de Fezabilitate si DALI pentru proiectele de 

investitii ale comunei Beriu
71241000-9 83.333.33 buget local ianuarie decembrie

6
 Intocmire expertize tehnice pentru  proiectele de investitii 

ale comunei Beriu
71241000-9 30.000.00 buget local ianuarie decembrie

7
 Elaborare Proiecte Tehnice pentru proiectele de investitii ale 

comunei Beriu
79421200-3 41.666.66 buget local ianuarie decembrie

8  Consultanta  pentru proiectele de investitii ale comunei Beriu 79418000-7 83.333.33 buget local ianuarie decembrie

9
 Dirigentie de santier  pentru proiectele de investitii ale 

comunei Beriu
71520000-9 41.666.66 buget local ianuarie decembrie

10 Reevaluare patrimoniu 79419000-4 16.666.66 buget local ianuarie decembrie

11  Evenimente cultural artistice 79952100-3 16.666.66 buget local ianuarie decembrie

12 Întretinere parc auto 50112200-5 20.000.00 buget local ianuarie decembrie

13 Transport cadre didactice 66514100-7 23.333.33 buget local ianuarie decembrie

14 Intretinere sistem informatic 50324100-3 20.833.33 buget local ianuarie decembrie 

15  Telefonie fixa, mobila, internet 64215000-6 41.666.66 buget local ianuarie decembrie 

16  Mass - media, site,ziar local 72411000-4 12.500.00 buget local ianuarie decembrie 

17 Iluminat Public 50232100-1 125.000.00 buget local ianuarie decembrie 

18 Pegatire profesionala 85312320-8 33.333.33 buget local ianuarie decembrie

19 Deplasari 85312320-8 33.333.33 buget local ianuarie decembrie

20 Prevenire si combatere situatii de urgenta 34221200-4 8.333.33 buget local ianuarie decembrie

21 Asigurări auto 66516100-1 20.000.00 buget local ianuarie decembrie

22 Protectia muncii 85147000-1 4.166.66 buget local ianuarie decembrie

23 Apa, canal, salubritate 45232400-6 25.000.00 buget local ianuarie decembrie 

Președinte de ședință Contrasemnează
Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL

   jr.Ionela FIRIDON 

Data estimata 

pentru finalizarea 

Nr. 

crt.
Obiectul achiziţiei directe Cod CPV

Valoarea 

estimata lei fara 

TVA

Sursa de 

finanţare 

Data estimata 

pentru iniţiere



Anexa 1b  la  HCL 63/2019

ACHIZIȚII  DIRECTE - LUCRĂRI 

lei fără TVA

1  Intretinere si reparatii la scolile din comuna 45441000-0 25.000.00 buget local iulie august

2
 Intretinere si reparatii la caminele culturale 

din comuna
45212300-9 25.000.00 buget local aprilie octombrie

3
Racorduri la reteaua de canalizare a 

gospodariilor
45237400-6 100.000.00 buget local aprilie octombrie

4
Construire dig de protectie pentru statia de 

epurare a apelor uzate in satul Castau
45246410-0 208.333.33 buget local martie iunie

5
Extindere retea de canalizare in satele comunei 

Beriu, judetul Hunedoara
32428000-9 450.000.00 buget local martie octombrie

6
Extindere retea de apa potabila in satele 

comunei Beriu, judetul Hunedoara
45232100-3 50.000.00 buget local martie octombrie

7

Extindere retea  electrica pentru alimentare 

complex de locuinte sat Castau, comuna Beriu, 

judetul Hunedoara

321993000-4 108.333.33 buget local martie iunie

8
Construire sediu arhiva in localitatea Beriu, 

comuna Beriu, judetul Hunedoara
45210000-2 50.000.00 buget local martie octombrie

9 Construire casa mortuara in satul Sereca 45210000-2 120.000.00 buget local martie iunie

10 Amplasare sistem video in comuna Beriu 35123500-7 29.166.66 buget local martie iunie

11
Amenajare spatii verzi , zone de agrement, 

terenuri sport
71421000-5 25.000.00 buget local martie iunie

12 Amenajare locuri de joaca pentru copii 37535200-9 12.500.00 buget local martie iunie

13
Costruire platforme pentru containere 

colectare selectiva in satele comunei Beriu
45212761-4 50.000.00 buget local februarie octombrie

14
 Intretinere si reparatii la sediul Primariei 

Beriu
45212761-4 41.666.66 buget local aprilie octombrie

15
 Intretinere si amenajare zone verzi , locuri de 

joaca, terenuri sport
77310000-6 25.000.00 buget local aprilie octombrie

16
 Decolmatari parauri si santuri de scurgere a 

apei
90470000-2 100.000.00 buget local iulie octombrie

17
 Intretinere si reparatii la reteaua de iluminat 

public
50232100-1 30.000.00 buget local ianuarie decembrie

18
 Dezapezire drumuri comunale strazi, drumuri 

de camp, poduri, podete, punti
45233141-9 41.666.66 buget local august octombrie

19

 Intretinere si reparatii drumuri comunale, 

strazi, drumuri de camp, poduri, podete, punti, 

acostamente drumuri 

45233141-9 450.000.00 buget local februarie octombrie

Președinte de ședință Contrasemnează

Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL

jr.Ionela FIRIDON 

Valoarea estimata Sursa de finanţare
Data estimata pentru 

iniţiere

Data estimata 

pentru finalizarea 

Anexă la programul anual al  achizițiilor publice -2020

Nr. 

crt.
Obiectul achiziţiei  directe Cod CPV



Anexa 1c  la HCL 63/2019

                                         Anexă la programul anual al  achizițiilor publice -2020

 ACHIZIȚII  DIRECTE -PRODUSE

lei,fără TVA

0 1 2 3 5 7 8

1  Piese auto 34330000-9 25.000.00 buget local ianuarie decembrie

2 Birotica si papetarie 42964000-1 16.666.66 buget local ianuarie decembrie

3  Materiale curatenie 24513000-3 45.833.33 buget local ianuarie decembrie

4  Motorina 23150000-3 20.833.33 buget local ianuarie decembrie

5  Benzina 23112100-6 8.333.33 buget local ianuarie decembrie

6 Mobilier scoala 39161000-8 8.333.33 buget local ianuarie decembrie

7 Mobilier sediu primarie             45421153-1 8.333.33 buget local ianuarie decembrie

8
Echipament informatic pentru sediu 

primarie
            42964000-1 8.333.33 buget local ianuarie decembrie

9
Dotarea SVSU si imbunatatirea 

pregatirii personalului 
            35113200-1 4.166.66 buget local ianuarie decembrie

10  Indicatoare rutiere             34992200-9 4.166.66 buget local ianuarie decembrie

11  Echipament PSI             35113200-1 15.833.33 buget local ianuarie decembrie

12  Carti, publicatii si mat. documentare 22113000-5 1.000.00 buget local ianuarie decembrie

13 Cartuse toner 30125100-2 10.000.00 buget local ianuarie decembrie

Președinte de ședință Contrasemnează

Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL

jr.Ionela FIRIDON 

Data  estimată pentru iniţiere
Data  estimată pentru 

finalizare

Sursa de 

finanţare 

Nr. 

crt.
Obiectul achiziţiei directe Cod CPV

Valoarea 

estimata 



Anexa 1f  la proiect hot.nr .60/2019

Măsura 1/6B. FEADR 

Sursa de 

finanţare

Cod unic 

de 

identificar

e obiect de 

contract

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 5 6 7 8 9

3 Modernizare străzi în satul Cucuiş 45233120-6 452128120183 440.000.00

Măsura 

1/6B. 

FEADR 

procedura 

simplificat

a

IUNIE AUGUST online
Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

Președinte de ședință Contrasemnează

Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL

jr. Ionela FIRIDON 

Data(luna) 

estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) 

estimată 

pt.atribuirea 

ctr. de achiziţie 

publică/acordul

ui-cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul finanțat din fonduri  nerambursabile obiecivul ,,Modernizare străzi în satul Cucuiş,,

Nr. 

crt.

Tipul şi obiectul contractului de 

achiziţie publică/ acordului cadru
Cod CPV

Procedur

a 

stabilită/i

nstrumen

te 

specifice 

pentru  

derularea 

procesulu

i de 

Valoarea 

estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorulu

i-cadru 

Persoana 

responsabila cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire 



Anexa 1g la  HCL 63/2019

Măsura 7.2. FEADR 

Sursa de 

finanţare

Cod unic de 

identificare obiect 

de contract

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4
Realizare centru scolar de tip 

after school - Masura 7.2 FEADR
45214200-2 452128120184 592860.55 FEADR

procedura 

simplificat

a

martie iunie online
Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

Președinte de ședință Contrasemnează

Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL 

  jr.Ionela  FIRIDON 

Data(luna) 

estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) 

estimată 

pt.atribuirea 

ctr. de achiziţie 

publică/acordul

ui-cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul finanțat din fonduri  nerambursabile obiecivul ,, Realizare centru scolar de tip after school

Nr. 

crt.

Tipul şi obiectul contractului de 

achiziţie publică/ acordului cadru
Cod CPV

Procedur

a 

stabilită/i

nstrumen

te 

specifice 

pentru  

derularea 

procesulu

i de 

achiziţie

Valoarea 

estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorulu

i-cadru 

Persoana 

responsabila cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire 



Anexa 1e  la  HCL 63/2019

Măsura 7.2. FEADR 

Sursa de 

finanţare

Cod unic de 

identificare obiect 

de contract

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Construirea unei gradinite cu program 

prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara - 

masura 7.2 FEADR

45214200-2 452128120182 980555.63 FEADR
procedura 

simplificata
februarie aprilie online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

Președinte de ședință Contrasemnează 

Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL 

Ionela  FIRIDON 

 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul finanțat din fonduri  nerambursabile obiecivul  Construirea unei gradinite cu program prelungit comuna Beriu,jud.Hunedoara

Nr. 

crt.

Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică/ 

acordului cadru
Cod CPV

Procedura 

stabilită/instr

umente 

specifice 

pentru  

derularea 

procesului de 

achiziţie

Valoarea estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorului-

cadru 

Persoana responsabila 

cu aplicarea procedurii 

de atribuire 

Data(luna) 

estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) estimată 

pt.atribuirea ctr. de 

achiziţie 

publică/acordului-

cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire



Anexa 1d la  HCL 63/2019

Măsura 7.2. FEADR 

Sursa de 

finanţare

Cod unic de 

identificare obiect 

de contract

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 5 6 7 8

1

Modernizare si dotare camine culturale in 

satele Orastioara de Jos,Sereca, Sibisel( 

Sibiselu Nou si Sibiselul Vechi), comuna Beriu, 

judetul Hunedoara 

4521000-2 452128120181 1.600.328.86 FEADR
procedura 

simplificata
februarie aprilie online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

Președinte de ședință Contrasemnează

Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL 

jr.Ionela FIRIDON 

Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică/ 

acordului cadru
Cod CPV

Valoarea estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorului-

cadru 

Procedura 

stabilită/instr

umente 

specifice 

pentru  

derularea 

procesului de 

achiziţie

Nr. 

crt.

  Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul finanțat din fonduri  nerambursabile obiecivul  Modernizare cămine culturale în satele comunei Beriu,jud.Hunedoara

Data(luna) 

estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) estimată 

pt.atribuirea ctr. de 

achiziţie 

publică/acordului-

cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana responsabila 

cu aplicarea procedurii 

de atribuire 



Anexa 1h la  HCL 63/2019

Măsura 7.2. FEADR 

Sursa de 

finanţare

Cod unic de 

identificare 

obiect de 

contract

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 5 6 7 8

5

Modernizare si 

dotare camine 

culturale in satele 

Cucuis si Beriu, 

comuna Beriu, 

judetul Hunedoara 

4521000-2 452128120181 1.026.097.00 FEADR
procedura 

simplificata
iulie septembrie online

Damian Gheorghe 

Cocrean Elena

Președinte de ședință Contrasemnează

Ioan BĂROIU SECRETAR GENERAL 

jr.Ionela FIRIDON 

Modalitatea de 

derulare a procedurii 

de atribuire

Persoana responsabila 

cu aplicarea procedurii 

de atribuire 

  Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul finanțat din fonduri  nerambursabile obiecivul  Modernizare cămine culturale în satele comunei 

Beriu,jud.Hunedoara

Nr. 

crt.

Tipul şi obiectul 

contractului de 

achiziţie publică/ 

acordului cadru

Cod CPV

Valoarea 

estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorului-

cadru 

Procedura 

stabilită/instr

umente 

specifice 

pentru  

derularea 

procesului de 

achiziţie

Data(luna) 

estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) 

estimată 

pt.atribuirea 

ctr. de 

achiziţie 

publică/acor

dului-cadru


