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                                                                                                                                                          Aprobat,                                                                                                                    

                                                                                                                                                            Primar 

                                                                                                                                                Adrian Emilian Puscas 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

        JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                                                                                     Aviz                     

        ORAŞUL HAŢEG                                                                                                                                                         Director economic 

        CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                        Badea Mihaela 

        Anexa 1 la HCL nr.______2021 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              Aviz 

                                                                                                                                                                              Comp.Buget Contabilitate 

                                                                                                                                                                                    Georgeoni Ovidiu 

 

 PROGRAMUL  ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE-2021 

 

Anexa privind achizitiile directe ( anexa nr.2 la HCL nr.54/2021) 

 
 

Nr 

Crt. 

 

Obiectul achizitiei directe Cod 

CPV 

Valoare estimta  Sursa de finantare Data estimata 

pentru initiere  

Data estimata pentru 

finalizare 
(lei fara TVA) 

1.  Lucrari de reparatii obiective din domeniul public      45453000-7 84.000,00 Bugetul local   septembrie            octombrie 

2.  Lucrari de reparatii Cantina Sociala     45300000-0 29.412,00 Bugetul local august            septembrie 

3.  Lucrari de reparatii Cresa  45300000-0 21.000,00 Bugetul local        august septembrie 

4.  Lucrari de executie pentru obiectivul ,,Amenajare parcare 

pentru autoturisme intre strazile Aleea Centralei si 

Independentei ,oras Hateg 

45223300-9 449.456,00 Bugetul local aprilie mai 

5.  Lucrari de reparatii strazi  45233140-2 123.848,00 Bugetul local    septembrie octombrie 

6.  Servicii de elaborare strategie de dezvoltare locala a orasului 

Hateg pentru perioada 2021-2027 

73220000-0 50.000,00 Bugetul local martie martie 

7.  Servicii de audit supraveghere ISO 9001,ISO 14001 72225000-8 8.300,00 Bugetul local aprilie iulie 
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8.  Prestari servicii interpretare pentru persoane cu deficiente auz  72268000-1 1.500,00 Bugetul local martie aprilie 

9.  Materiale sanitare,produse de igiena 3300000-0 3.000,00 Bugetul local martie aprilie 

 10 Servicii de instruire asistenti personali 
    80530000-8 

      14.000,00 Buget local aprilie decembrie 

   11 Servicii de medicina muncii 85147000-1 9.600,00 Bugetul local ianuarie aprilie 

   12 Servicii de asistenta tehnica(mentenanta) pt. programele 

informatice 

72610000-9 65.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

   13 Servicii de brokeraj  66130000-0 3.000,00 Bugetul local februarie mai 

14 Servicii de publicitate media, ziare 79341000-6 24.300,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

15 Servicii de intretinere centrale termice,RSVTI,VTP,AF 50720000-8 26.000,00 Bugetul local ianuarie aprilie 

16 Servicii de analize medicale,control si servicii pshiologice     85140000-2 7.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

17 Servicii de masuratori prize pamant si continuitate 50711000-2 4.000,00 Bugetul local aprilie mai 

18 Servicii de paza pentru Primaria Hateg 79713000-5 135.000,00 Bugetul local ianuarie aprilie 

19 Servicii de imbunatatire retea telefonie fixa,internet pe baza de 

abonament  

64211000-8 78.000,00 Bugetul local mai decembrie 

20 Servicii de evaluare terenuri si constructii  72225000-8 10.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

21 Servicii de intretinere puncte de aprindere iluminat public 

,inlocuire becuri si lampi stradale ,inclusiv materiale 

50232000-0  

70.000,00 

Bugetul local ianuarie decembrie 

22 Servicii de imbunatatire retea informatica  503341100-9 15.000,00 Bugetul local aprilie noiembrie 

23 Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor informatice  50312000-5 12.000,00 Bugetul local ianuarie aprilie 

24 Servicii de asigurari  66510000-8 15.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

25 Servicii de consultanta pentru depunerea cererii de finantare 

management proiect ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii 

Gradinia cu program prelungit si Scoala Gimnaziala Aron 

Densuseanu 

79411000-8       50.000,00 Bugetul local aprilie mai 

26 Elaborare studiu geotehnic pentru proiectul ,, Cresterea 

eficientei energetice a cladirii Gradinita cu program prelungit 

si Scoala Gimnaziala Aron Densuseanu 

71335000-5         2.000,00 Bugetul local aprilie mai 

27 Servicii de distributie apa potabila sediu Primarie si Centru de 

vaccinare 

65111000-4 12.500,00 Bugetul local ianuarie aprilie 

28 Servicii de gazduire domeniu si hosting site Primarie 72416000-9 2.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

29 Servicii de protectie a muncii SSM si PSI 71317100-4 7.200,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

30 Servicii de intretinere,revizii si reparare a autoturismelor  50112100-4 26.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 
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31 Servicii de intretinere si reparatii aparate aer conditionat  50800000-3 6.000,00 Buget local martie decembrie 

32 Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul,,Amenajare 

parcare pentru autoturisme intre strazile Aleea Centralei si 

Independentei ,oras Hateg" 

    71247000-1      10.000,00 Buget local mai iunie 

33 Servicii de ridicare deseuri medicale provenite din activitati 

medicale (cabinete medicale scolare si centru de vaccinare) 

90511300-5 3.000,00 Buget local noiembrie noiembrie 

34 Servicii de colectare si incinerare a deseurilor de origine 

aninala , nonanimala si a subporoduselor de origine animala 

98371120-1 

90511000-2 

       2.000,00 Buget local aprilie mai 

35 Servicii de verificare hidranti si stingatoare  50413200-5 9.000,00 Buget local martie decembrie 

36 Servicii de mentenanta sistem de supraveghere video      50343000-1      10.000,00 Buget local ianuarie decembrie 

37 Servicii de verificare metrologica cantar 50410000-2  300,00 Bugetul local aprilie decembrie 

38 Servicii de monitorizare si interventie CNIPT 79711000-7       1.200,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

39 Servicii pentru verificarea periodica a cosurilor de fum        90915000-4   4.500,00 Bugetul local aprilie decembrie 

40 Servicii de mentenanta (intretinere,reparare, exploatare) 
sisteme de alarmare 

50800000-3   7.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

41 Servicii de verificare a sistemului de detectie la incendiu 

Cresa 
50800000-3   3.000,00 Bugetul local mai iunie 

42 Analiza alimente Cresa si Cantina Sociala 71610000-7   3.000,00 Buget local mai decembrie 

43 Articole de papetarie,rechizite, hartie copiator. 30199000-0  18.000,00 Bugetul local aprilie decembrie 

44 Diverse formulare,imprimate de papetarie 22458000-5   5.000,00 Bugetul local aprilie decembrie 

45 Diverse Materiale de curatenie,hartie igienica,foi interfol 

maturi, perii si articole de menaj,galeti si materiale de dezinfectie 

39000000-2  20.000,00 Bugetul local martie decembrie 

46 Diverse materiale de constructii, broaste, chei, 
balamale,lacate,yale, vopsele ,lacuri , amorsa,di1uant 

,materiale pentru instalatii 

sanitare(conducte,racorduri,fitinguri,tevarie) ,lopeti, camale, 

tamacoape 

44000000-0 8.500,00 Bugetul local aprilie decembrie 

47 Benzina,motorina 
 

09132000-3   58.450,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

48 Piese de schimb auto 
 

34320000-6    7.500,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

49 Uleiuri 1ubrifiante,vaselina 
 

  0921900-0    1.600,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

50 Piese de schimb IT  30211200-8   20.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

51 Legume,fructe ,Diverse produse alimentare Cantina Sociala si  
 

03200000-3 
 

 109.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

 

 



4 

 

 
 Cresa orasului Hateg 15800000-6     

52 Rafturi biblioteca 39715210-2 2.000,00 Bugetul local mai iunie 

53 Cartuse, tonere 30125100-2 65.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

54 Diverse echipamente si consumabile electrice 31000000-6 30.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

55 Medicamente 33690000-3 8.000,00 Bugetul local aprilie decembrie 

56 Materiale sanitare,produse de igienta si dotari asistent comunitar 33000000-0 1.700.00 Bugetul local martie decembrie 

57 Achizitie programe informatice-sistem informatic integrat si 

site propriu al Primariei 

72268000-1        73.000,00 Bugetul local aprilie decembrie 

58 Acumulatori auto 31430000-9 3.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

59 Centrala termica -(Spatii Primarie de pe str.Horea) 
      39715200-9 

6.000,00 Bugetul local  aprilie decembrie 

60 Drapele 35821000-5 6.000,00 Bugetul local mai decembrie 

61 Stampile 30192153-8 1.000,00 Bugetul local aprilie aprilie 

62 Achizitionare vesela si electocasnice-Cantina Sociala 39000000-2 7.000,00 Bugetul local aprilie noiembrie 

63 Paine -Cantina Sociala si Cresa 15811100-7        26.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

64 Antivirus 48760000-3 3.500,00 Bugetul local martie martie 

65 Uniforme si dotari specifice Politie Locala    l 8300000-2 
   18800000-7 

5.000,00 Bugetul local iulie august 

66 Anvelope    34351000-2 4.500,00 Bugetul local martie octombrie 

67 Stingatoare —sediu Primarie 351113000-8 1.000,00 Bugetul local noiembri
e 

noiembrie 

68 Furnizare gaze naturale 09123000-7      135.000,00 Bugetul local martie martie 

69 Achizitionare aparate aer conditionat(montaj incJus) 39717200-3 5.000,00 Buget local mai iunie 

70 Mobilier 39112100-1 35.000,00 Buget local noiembri
e 

noiembrie 

71 Sistem de alarma/video cresa si casieria Primariei 45312100-8 10.000,00 Buget local iunie decembrie 

72 Echipamente IT(calcu1atoare, imprimante, xerox,masina 

numarat bacnote) 
   30141200-1 
   30132200-5 

70.000,00 Buget local martie decembrie 

73 Servicii de certificare semnaturi electronice extinse 
           79132100-9 

    1.000,00 Buget local aprilie decembrie 

74 Saci rafie-protectie civila 
18936000-9 

    1.000,00 Buget local iunie iulie 

75 Servicii de administrare a padurii 
       77231300- l 

21.000,00 Buget local ianuarie decembrie 
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76 Lucrari de reparatii si automatizare ceas electronic 45310000-3 7.300,00 buget local aprilie mai 

77 Servicii de coregrafie -instruire Ansamblul folcloric „Ritmuri 
hategane" 

92340000-6 10.500,00 Buget local mai decembrie 

78 Masti chirurgicale 331411000-0 8.000,00 Buget local ianuarie decembrie 

79 Dezinfectant/solutie igienizanta pentru maini/suprafete 33631600-8 16.000,00 Buget local aprilie iunie 

80 Manusi protectie, Alcool sanitar 33141100-0 16.000,00 Buget local ianuarie decembrie 

81 Dozatoare pentru dezinfectanti 39831700-3 2.000,00 Buget local aprilie iunie 

82 Hipoclorit 24312200-6 16.000,00 Buget local martie noiembrie 

83 Servicii de exploatare masa lemnoasa 77211100-3 20.000,00 buget local noiembrie decembrie 

84 Carti biblioteca  22113000-5 13.000,00 buget local noiembrie decembrie 

85 Achizitionare pantofi si cizme pentru dansatori ansamblu 

folc1oric„ Ritmuri hategane” 
 1 8800000-7   5.500,00 buget local aprilie mai 

86 Servicii de proiectare( elaboarare studii de fezabilitate, 
proiecte tehnice ) 

71242000-6 

71241000-9 
135.000,00 buget local aprilie mai 

87 Sistem integrat de bibiloteca pe baza de abonament 72211000-7   2.000,00 buget local iunie iulie 

88 Servicii de curatenie centru de vaccinare, oras Hateg 90910000-9 54.000,00 buget de stat 
( contract (DSP) 

aprilie mai 

89 Achizitie frigider cu termometru-centru de vaccinare, oras Hateg 39711130-9  1.000,00 buget de stat 
( contract (DSP) 

aprilie aprilie 

90 Elaboarare PT+ DE si lucrari de executie trotuar -str.Nicolae 

Titulescu ,carosabil dreapta", oras Hateg 

45233123-7 61.520,00 buget local aprilie mai 

 
  91 

Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul „infiintare 
trotuar -str.Nicolae Titulescu ,carosabil dreapta", oras Hateg 

 

71520000-9    890,00 buget local aprilie mai 

 92 Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul„Realizare 
utilitati publice pentru bloc ANL, locuinte de serviciu regim de inaltime P+3E", 

oras Hateg,jud.Hunedoara 

 

71520000-9  8.000,00 buget local aprilie mai 
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93. Elaborarea Plan de Actiune pentru Energia Durabila(PAED)   

71314300-5 
 

 
50.000,00 

buget local mai iulie 

94. Elaborare Program de Imbunatatire a Eficientei Energetice  
 
 

 
71314300-5 

 
49.000,00 

buget local mai iunie 

95 Servicii de consultanta elaborare cerere de finantare in cadrul ,,Programului privind 
sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in 
infrastructura de iluminat public" aferent orasului Hateg 
 

 
71310000-4 

 
25.000,00 

buget local mai iulie 

96 Servicii de elaborare Dali in vederea eficientizarii unei retele de iluminat public la 
nivelul orasului Hateg 
 

 
79311100-8 

 
65.000,00 

buget local mai mai 

      97 Coroane de flori  
34320000-7 

    
     500,00 

buget local mai iunie 

98 Servicii artistice si realizarea concursului „Hateganii au talent"-1 iunie 
 
 

 
33141100-0 

  
 7.500,00 

buget local mai mai 

  99 Achizitionare pachete cu jucarii pentru copiii din gradinitele si clasele 1-4 din orasul 
Hateg 
 

 
37520000-9 

 
14.705,00 

buget local mai mai 

 
100 

Elaborare analiza de risc la securitatea fizica in conformitate cu Legea 333/2003 si 
HG 301/2012 pentru urmtoarele obiective: sala de sport si obiectivele de pe 
str.Horea (cantina, biblioteca, politie locala) 
 

 
71317000-3 

   
 3.000,00 

buget local iunie iulie 

101 Materiale informative si de promovare pentru Centru de Informare Turistica Hateg    

   39294100-0 

5.000,00 buget local iuie iunie 

102 Achizitionare autocamion   
34134000-5 

 
60.000,00 

buget local iunie august 

103 Achizitinare tocator de crengi   
42900000-5  

 
20.000,00 

buget local iunie iulie 

104 Lucrari topografice/cadastrale -sediu Primarie   
79311100-8 

 
  5.000,00 

buget local iunie iunie 

105 Achizitionare vitrina frigorifica-Piata agroalimentara  
42513210-0 

 
 1.500,00 

buget local iunie iulie 

106 Achizitionare hota Cresa orasului Hateg 
 

 
39141500-7 

    
     500,00 

buget local iunie iunie 

107 Achizitionare adapost statie de autobuz(2buc)  
44212321-5 

 
15.000,00 

 
buget local 

 
iunie 

 
iulie 

108 Proiectare si executie ,,Extindere retele electrice de interes public -str.Horea", oras 
Hateg 
 

 
45310000-3 

 
40.000,00 

 
buget local 

 
iulie 

 
septembrie 

109 Proiectare si executie ,,Modificare instalatie de utilizare gaze naturale cu masurarea 
separata a consumului -str.Horea nr.3(Cantina Sociala) 
  

 
45231221-0 

  
  8.000,00 

 
buget local 

 
iunie 

 
iulie 

110 Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul ,,Extindere retele electrice bloc 
ANL-str.V.Babes 
 

 
71520000-9 

 
 7.160,00 

 
buget local 

 
septembrie 

 
septembrie 
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111 Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in cartea funciara  
71354300-7 

  
 134.453,78 

 
buget local 

 
septembrie 

 
septembrie 

112 Lucrari de bransament la reteaua de distributie gaze naturale a  blocului ANL, 
sc.A si sc.B – str.Victor Babes 
 

      
        45333000-0 

 
15.032,32 

 
buget local 

 
septembrie 

 
septembrie 

 

Pozitii modificate: nr.crt.1; 111; 112 

Data:________________ 

 

                                         Presedinte de sedinta                                                                                                                                Intocmit, 

                                          ____________                                                                                                                               Comp.Achizitii Publice, 

                                                                                                                                                                                       Fortiu Marinela                 

                                                                                                                                

 

 

 

 


