
Valoarea 

estimata a 

contractului de 

achiziție publică/ 

acordului-cadru 

Modali-

tatea de 

deru-

lare a 

proce-

durii de 

atribu-

ire

lei, fără TVA
online/ 

offline

1
Furnizare „Carburanţi auto prin intermediul 

bonurilor valorice”

09132100-4 

09134200-9
174.000,00

Buget 

local

procedură 

simplificată
aprilie iunie online

Lăzărescu V., 

Grigorescu S.

2

Furnizare instrumentar medical și echipamente 

medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-

Jiu, defalcată pe 10 loturi

33100000-1 482.254,34
Buget 

local

licitație 

deschisă
aprilie august online

Ciurel N., 

Săvescu D.

3

Furnizare instrumentar medical și echipamente 

medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-

Jiu, defalcată pe 6 loturi

33100000-1 513.147,96
Buget 

local

licitație 

deschisă
iulie octombrie online

Ciurel N., 

Săvescu D.

4

Furnizare "Fructe și/sau legume" pentru elevi și 

preșcolari în semestrul al doilea al anului școlar 

2017-2018

03220000-9 486.554,62
Buget 

local

procedură 

simplificată
februarie aprilie online

Dobre I., 

Morjan M.

5

Furnizare, transport și distribuție de "Fructe 

proaspete-mere" pentru elevi și preșcolari în 

unitățile de învățământ din județul Gorj în semestrul 

al II-lea al anului școlar 2018-2019 și anul școlar 

2019-2020

03222321-9 1.939.095,40
Buget 

local

licitație 

deschisă
octombrie

ianuarie 

2019
online

Dobre I., 

Morjan M.

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexă la SAAP 2018

Nr. 2027/19.02.2018

Actualizare la data de 30.10.2018

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2018

Nr.

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ 

acordului-cadru
Cod CPV

Sursa de 

finanțare

Procedura 

aplicată/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derulrea 

procesului de 

achiziție

Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

inițierea 

procedurii

Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică/ 

acordului-

cadru 

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

I. ACHIZIŢII DE PRODUSE

1



6

Furnizare Ecograf Doppler color 3D - 1 bucată, 

pentru dotarea secției de Gastroenterologie din 

cadrul  Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

33112000-8 218.487,39
Buget 

local

licitație 

deschisă
noiembrie

ianuarie   

2019
online

Ciurel N., 

Săvescu D.

TOTAL ACHIZIŢII DE PRODUSE 3.813.539,71

1
Servicii de informare, promovare şi publicitate a 

activităţii Consiliului Judeţean Gorj 
79341000-6 105.000,00

Buget 

local

procedură 

simplificată
iulie septembrie online

Dobre I., 

Morjan M.

Servicii de proiectare

1

Servicii de proiectare pentru elaborarea 

documentației tehnice și servicii de asistență tehnică 

din partea proiectantului -  pentru obiectivul de 

investiție: Reabilitare și modernizare secțiile 

cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 

Progresului nr. 18 

79930000-2 

71356200-0 
58.058,20

Buget 

local

procedură 

simplificată
februarie aprilie online

Găucă L., 

Achim T.

2

Servicii de proiectare pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice - faza DALI -  

pentru obiectivul de investiție: Reabilitare și 

modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu-

Jiu, str. Progresului nr. 18 

79930000-2 386.554,62
Buget 

local

procedură 

simplificată
mai iunie online

Găucă L., 

Grigorescu S.

3

Servicii de proiectare pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice - faza SF-  pentru 

obiectivul de investiție: Amenajarea, modernizarea 

și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 

Progresului nr. 18 

79930000-2 76.806,72
Buget 

local

procedură 

simplificată
mai iunie online

Găucă L., 

Semen C.

TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII 549.612,82

Investiții

II. ACHIZIŢII DE SERVICII

III. ACHIZIŢII DE LUCRĂRI

2



1

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: 

Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, 

endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 

18 

45262600-7  1.862.361,00
Buget 

local

procedură 

simplificată
octombrie decembrie online

Găucă L., 

Achim T.

Lucrări de drumuri

1

Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiție 

"Reabilitare drum județean 672C, km 10+200-km 

14+700, comuna Runcu, județul Gorj"

45233120-6 5.723.094,00
Buget 

local

procedură 

simplificată
februarie aprilie online

Cimpoieru C., 

Grigorescu S.

2

Execuţie lucrări pentru obiectivul de 

investiție"Reabilitare drum județean 664A, km 

16+020-km 18+920, comuna Stănești, județul Gorj"

45233120-6 2.589.524,00
Buget 

local

procedură 

simplificată
februarie aprilie online

Cimpoieru C., 

Morjan M.

3

Servicii de proiectare (PT + DDE), servicii de 

asistență tehnică din partea proiectantului și 

execuţie lucrări pentru obiectivul de investiție 

"Reabilitare DJ672E, ce traversează localitățile 

Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și 

Runcu, Județul Gorj"

45233120-6 

45221111-3 

71322500-6 

71356200-0

28.479.830,00

Buget 

local și 

buget de 

stat

licitație 

deschisă
martie iunie online

Cimpoieru C., 

Ciurel N.

4

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitare DJ 674, Vlăduleni – Urdari – Turceni – 

Ionești – limita jud. Mehedinți”

45233120-6 

45221111-3 
98.077.148,00

Buget 

local și  

de stat

licitație 

deschisă
aprilie iulie online

Cimpoieru C., 

Achim T.

5

Servicii de proiectare (Proiectul pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire, Proiectul de 

organizare a execuției lucrărilor  și Proiect tehnic de 

execuție + Detalii de execuție), servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului pe întreaga durată 

de execuție a lucrărilor, până la recepția finală și 

execuție lucrări pentru  obiectivul de investiție 

"Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la 

km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești"

45233120-6  

71322500-6 

71356200-0

1.382.583,86
Buget de 

stat

procedură 

simplificată
octombrie decembrie online

Cimpoieru C., 

Achim T.

3



6

Servicii de proiectare (Proiectul pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire, Proiectul de 

organizare a execuţiei lucrărilor  și Proiect tehnic de 

execuție + Detalii de execuție), servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului pe întreaga 

perioadă de execuție a lucrărilor până la recepția 

finală și execuție lucrări pentru obiectivul de 

investiție "Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 

665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de 

Fier (circulație întreruptă)"

45221111-3 

45233120-6  

71322500-6 

71356200-0

682.225,39
Buget de 

stat

procedură 

simplificată
octombrie decembrie online

Cimpoieru C., 

Săvescu D.

TOTAL ACHIZIŢII DE LUCRĂRI 138.796.766,25

4



Nr. 

crt.
Obiectul achiziției directe Cod CPV

Valoarea 

estimată            

lei, fără TVA

Sursa de 

finanțare

Data (luna) 

estimată 

pentru 

inițiere 

Data (luna) 

estimată 

pentru 

finalizare

PRODUSE

1

Furnizare - Produse consumabile – rechizite de birou, 

Formulare tipizate: chitanțiere, registre de casă, 

condici prezență, cutii de arhivare

30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 

30199230-1 Plicuri, 22852000-7 Dosare, 

30192121-5 Pixuri, 30192130-1 Creioane, 

30197220-4 Agrafe de birou, 30199500-5 

Bibliorafturi, mape de corespondenţă, 22900000-9 

Diverse imprimate

45.378,15
buget 

local
semestrial

a patra 

luna din 

semestru

2 Furnizare - Materiale de curăţenie 39831240-0 Produse de curăţenie 20.168,06
buget 

local
semestrial

a patra 

luna din 

3 Furnizare - Materiale de întreţinere

31531000-7 Becuri, 31531100-8 Tuburi electrice, 

31532910-6 Tuburi fluorescente, 44800000-8 

Vopsele, lacuri şi masticuri, 44192200-4 Cuie, 

44321000-6 Cablu, 44411000-4 Articole sanitare

21.008,40
buget 

local
semestrial

a patra 

luna din 

semestru

4 Aspiratoare - 5 buc. 39713430-6 Aspiratoare 2.521,00
buget 

local
trim.I trim.I

5 Furnizare - Produse de protocol

15861000-1 Cafea, 15981000-8 Apă minerală, 

15981100-9 Apă minerală plată, 15831000-2 

Zahăr

2.800,00
buget 

local
trimestrial

a doua 

luna din 

trimestru

6
Furnizare - Produse consumabile pentru tehnica de 

calcul (cartușe toner, cartușe cerneală etc.)

30125100-2 Cartuşe toner, 30125120-8 Toner 

pentru Fotocopiatoare, cod CPV 30125000-1 

Piese şi accesorii pentru Fotocopiatoare, cod CPV 

30192112-9 Cerneală pentru imprimante

99.075,63
buget 

local
semestrial

a patra 

luna din 

semestru

Achiziții directe

Actualizare la data de 10.12.2018

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexă la PAAP 2018 - Nr. 2027/19.02.2018
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7

Furnizare produse - Consumabile IT (tastaturi, 

acumulatori, mouse,  cabluri, baterii, CD-uri, DVD-

uri, patch cord, HDD, stik-uri etc.)

30237410-6 Mouse pentru computer, 30237460-1 

Tastaturi pentru computer, 32421000-0 Cabluri de 

retea, 30237100-0 Piese pentru computere, 

30237300-2 Accesorii informatice

14.952,94
buget 

local

aprilie + 

noiembrie

aprilie + 

noiembrie

8

Furnizare produse - echipamente IT (calculatoare - 20 

buc., multifuncțional laser A4 color-2 buc.+ sursă de 

alimentare neîntreruptibilă-UPS + multifuncțional 

laser A3 color-2 buc., fax-1 buc.+PC-4 buc., 

Multifuncțional laser-3 buc.+stație grafică și 

subscripție anuală adobe creative cloud, hartd extern 

2Tb-4 buc., monitor 27"+ echipament de stocare 

extern-2 buc.+ISU: calculatoare-5 buc., laptop-3 

buc., mixer cu amplificare-1 buc.+CMJ: calculatoare-

5 buc.)+telefoane IP și un modul de extensie 

30213000-5 Computere personale, 30232000-4 

Echipament periferic, 30237280-5 - Accesorii de 

alimentare, 30213100-6 Computere portabile, 

30232110-8 Imprimante laser, 30233100-2 

Unităţi de memorie, 32552100-8 Receptoare

76.504,75
buget 

local

martie-

decembrie

martie-

decembrie

9 Legitimații de serviciu 35123400-6 Ecusoane de identificare 330,00
buget 

local
permanent

când e 

cazul

10 Seif, mochetă, scaun ergonomic, perdea fereastră

44421000-7 - Seifuri, case de bani si usi blindate 

sau armate, 39531000-3 Covoare, 39112000-0 

Scaune, 39515100-6 Perdele

2.689,07
buget 

local
* *

11 Furnizare produse - Cărți de specialitate 22120000-7 Publicaţii 1.680,67
buget 

local
* *

12 Furnizare produse - Timbre poștale 22410000-7 Timbre 12.605,00
buget 

local
trimestrial

a doua 

luna din 

trim.

13 Furnizare - Energie electrică 09310000-5 Electricitate 119.700,00
buget 

local
noiembrie noiembrie

14 Furnizare - Gaze naturale 09123000-7 Gaze naturale 41.720,00
buget 

local
noiembrie noiembrie

15

Furnizare produse - Materiale de promovare necesare 

pentru participarea la Târguri de turism Naționale și 

Internaționale

CPV- 39294100-0 - Produse informative și de 

promovare
30.000,00

buget 

local
aprilie aprilie

2



16 Furnizare produse - jerbe de flori 03121210-0 – Aranjamente florale 12.605,00
buget 

local
permanent

când e 

cazul

17 Firmă luminoasă, pentru CMJ 31523300-1 Plăcuţe luminoase 1.764,71
buget 

local
* *

18 Jaluzele verticale cu șină - 50 mp, pentru CMJ 39515400-9 Jaluzele 2.100,84
buget 

local
* *

19 Dispozitiv Firewol Cisco, pentru CMJ 32420000-3 Echipament de reţea 1.008,40
buget 

local
* *

20 Furnizare - Grup electrogen 30-45 KVA pentru CMJ 31121000-0 Grupuri electrogene 50.420,17
buget 

local
* *

21 Licențe antivirus (actualizare), pentru CMJ și ISU
48760000-3 Pachete software de protecţie 

antivirus
2.857,14

buget 

local
* *

22 Furnizare produse - Piese de schimb auto, pentru ISU
34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi 

pentru motoare de vehicule
1.680,67

buget 

local
permanent

când e 

cazul

23 Furnizare-Mobilier ISU 39100000-3 Mobilier 2.605,04
buget 

local
* *

24 Furnizare produse - cort gonflabil ISU 39522530-1 Corturi 102.521,00
buget 

local
* *

25 Furnizare produse - rezervor carburant cu pompă ISU 44611600-2 Rezervoare 6.722,69
buget 

local
* *

26 Scaun de birou 3911100-4 Scaune pivotante 588,24
buget 

local
februarie februarie

27 Perdele 39515100-6 Perdele 1.350,00
buget 

local
aprilie mai

28 Aparat aer condiționat 397172003-3 – Aparate de aer condiționat 2.100,00
buget 

local
mai mai

29

Produse reprezentând premii individuale acordate 

elevilor ce vor fi premiați în cadrul măsurilor 

educative care însoțesc distribuția laptelui în 

semestrul II din anul școlar 2017 – 2018 (Programul 

pentru Școli al României în perioada 2017 – 2023)

39162100-6 - Material pedagogic 45.000,00

buget 

local și 

APIA

mai iunie

3



30

Produse pentru sesiunea de degustare de produse 

lactate care nu se distribuie în unitățile de învățământ 

din județul Gorj  (Programul pentru Școli al 

României în perioada 2017 – 2023)

15500000-3 - Produse lactate 3.440,00

buget 

local și 

APIA

mai iunie

31 Insigne 39561133-3 - Insigne 8.000,00
buget 

local
iunie iulie

32
Plăcuțe inscripționate (pentru nominalizare birouri și 

persoane)
44423450-0 - Plăcuţe indicatoare 890,00

buget 

local
octombrie octombrie

33 Paturi pliante 39516000-2 - Articole de mobilier 3.361,34
buget 

local
octombrie octombrie

34 Imprimantă multifuncțională 30232110-8 - Imprimante laser 1.680,67
buget 

local
octombrie noiembrie

35 Butelie aragaz 44612100-4 - Butelii de gaz 60,00
buget 

local
octombrie noiembrie

36

Combinezon antichimic DRAGER CPS 5800 - 3 

buc. și echipament complet protecție pirotehnic - 1 

buc.

18143000-3 - Echipamente de protecție 17.310,92
buget 

local
noiembrie noiembrie

37

Drapeluri (steaguri) de hârtie inscripționate cu 

tricolorul României - 500 buc., drapeluri (steaguri) de 

hârtie inscripționate cu logo-ul Centenarului Marii 

Uniri - 500 buc., drapeluri (steaguri) interior  

personalizate cu stema Județului Gorj - 2 buc., 

drapeluri (steaguri) exterior personalizate cu stema 

Județului Gorj - 4 buc. și  portdrapele pentru drapele 

de interior - 2 buc.

35821000-5 - Steaguri 3.260,00
buget 

local
noiembrie decembrie

SERVICII

1
Servicii reparaţii şi revizii auto (cu includerea 

pieselor de schimb+lubrifianţii necesari)

50112100-4 Servicii de reparare a automobilelor, 

50112200-5 Servicii de întreţinere a 

automobilelor, 71631200-2 Servicii de inspecţie 

tehnică a automobilelor, 34300000-0 Piese şi 

accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de 

vehicule

67.226,89
buget 

local
permanent

când e 

cazul

4



2 Servicii de asigurare auto - RCA + CASCO
66514110-0 Servicii de asigurare a 

autovehiculelor
39.495,79

buget 

local
permanent

când e 

cazul

3 Rovignete-taxe auto 79941000-2 Servicii de taxare 1.260,50
buget 

local
permanent

când e 

cazul

4 Servicii spălări auto
50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor 

si servicii similare
6.722,68

buget 

local
mai mai

5 Servicii legare dosare 79971200-3 Servicii de legare 20.000,00
buget 

local
martie aprilie

6

Servicii de întreținere și reparații IT (centrală 

telefonică, multifuncționale, fotocopiatoare, 

imprimante, calculatoare/computere personale etc.)

CPV 50313100-3 Servicii de reparare a 

fotocopiatoarelor, CPV 50313200-4 Servicii de 

întreţinere a fotocopiatoarelor, CPV 50334130-5 

Servicii de reparare şi de întreţinere a centralelor 

telefonice interne, CPV 50323000-5 Servicii de 

reparare şi de întreţinere a perifericelor 

informatice, CPV 50320000-4 Servicii de reparare 

şi de întreţinere a computerelor personale

15.961,34
buget 

local
permanent

când e 

cazul

7 Servicii igienizare și revizie aparate aer condiționat

50730000-1 Reparare şi întreţinere a Servicii de 

reparare şi de întreţinere a grupurilor de 

refrigerare

12.600,00
buget 

local
mai mai

8

Servicii de mentenanță și suport operațional pentru 

aplicația informatică "Centro-manager-modulul 

informatic demanagement economico-financiar și 

resurse umane"

72267000-4 Servicii de întreţinere şi reparaţii de 

software
54.000,00

buget 

local
decembrie decembrie

9
Servicii de mentenanță și suport operațional pentru 

aplicația informatică "Centro-MSPC"

72267000-4 Servicii de întreţinere şi reparaţii de 

software
16.800,00

buget 

local
decembrie decembrie

10
Servicii de actualizare a bazei de date legislative 

"Indaco Lege"
72540000-2 Servicii de actualizare informatică 4.200,00

buget 

local
decembrie decembrie

11 Servicii de telecomunicații și internet

64212000-5 Servicii de telefonie mobilă, 

72400000-4 Servicii de internet, 64210000-1 

Servicii de telefonie şi de transmisie de date

118.487,39
buget 

local

mai + 

decembrie

mai + 

decembrie

12 Servicii de formare profesională 80530000-8 Servicii de formare profesională 30.000,00
buget 

local
permanent *

5



13 Servicii medicale profilactice 85148000-8 Servicii de analize medicale 15.954,00
buget 

local
trim.IV trim.IV

14
Servicii de măsurare și determinare a factorilor care 

influențează condițiile de muncă

90715000-2  Servicii de investigaţii în domeniul 

poluării
1.590,00

buget 

local
trim.III trim.III

15 Servicii de publicitate 79341000-6 Servicii de publicitate 10.200,00
buget 

local
* *

16 Servicii de certificare digitală
79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii 

electronice
1.940,00

buget 

local

iulie+ 

noiembrie

iulie+ 

noiembrie

17

Servicii de certificare/recertificare a sistemului da 

management al calității în conformitate cu ISO 

9001:2015 pentru "servicii de administrație publică"

79132000-8 Servicii de certificare 17.500,00
buget 

local
trim.III trim.III

18

Servicii de mentenanță a sistemului de alarmare la 

efracție și incendiu și servicii de reparare centrală 

sistem detectare, semnalizare și avertizare incendii

50324100-3 -  Servicii de intretinere a sistemelor 

50413200-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a 

echipamentului de stingere a incendiilor

1.800,00
buget 

local
trim.III trim.III

19
Servicii întocmire și depunere de Documentaţii 

cadastrale 
71354300-7 Servicii de cadastru 35.081,00

buget 

local
* *

20 Servicii abonament căsuță poștală 64115000-5 Închiriere de cutii poştale 290,40
buget 

local
permanent *

21
Servicii de închiriere stand în cadrul târgurilor de 

turism naționale și internaționale

70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare 

de imobile
50.000,00

buget 

local
permanent *

22

Servicii de tipărirea Agendei culturale a județului 

Gorj pentru anul 2018 și a calendarului târgurilor și 

bâlciurilor pentru anul 2018

79810000-5 Servicii tipografice 25.210,00
buget 

local
martie martie

23
Servicii de difuzare a presei și publicațiilor de 

specialitate 

64111000-7 Servicii poştale de distribuire a 

ziarelor şi a periodicelor
13.063,52

buget 

local
decembrie decembrie

24
Servicii publicare în Monitorul Oficial al României și 

într-un cotidian central de mare tiraj 
79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe 2.521,00

buget 

local
permanent *

25 Servicii de cazare intern și extern 98341000-5 Servicii de cazare 35.294,12
buget 

local
permanent *

26 Servicii de transport aerian 60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional 33.613,45
buget 

local
permanent *

27
Servicii de asigurări medicale de sănătate deplasări 

externe
66512200-4 Servicii de asigurare de sănătate 5.000,00

buget 

local
permanent *
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28 Servicii de curierat rapid 64100000-7 Servicii poştale şi de curierat 5.000,00
buget 

local
permanent *

29

Servicii de organizare și desfășurare conferințe, 

realizarea de materiale informative necesare derulării 

evenimentului "Ziua mondială a turismului"

79342200-5 Servicii de promovare 25.210,00
buget 

local
august august

30

Servicii de tipărire a cărții de poezie patriotică 

"Suflet Românesc", ediția a III-a, având ca temă 

"Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri"

79810000-5 Servicii tipografice 3.361,35
buget 

local
iulie iulie

31 Servicii tipărire Monitor Oficial al județului

79822300-5 Servicii de culegere, 79821100-6 

Servicii de corectură tipografică, 79810000-5 

Servicii tipografice

7.800,00
buget 

local
trimestrial *

32
Servicii de pază, protecție și siguranță a 

patrimoniului Centrului Militar Județean Gorj
79713000-5 -  Servicii de paza 122.640,00

buget 

local
decembrie decembrie

33 Servicii televiziune și internet, pentru CMJ
64228000-0 Servicii de transmisie de programe de 

radio şi de televiziune
1.680,67

buget 

local
martie martie

34
Servicii verificări ISCIR și servicii reparații centrale 

termice pentru Centrul Militar Județean Gorj și ISU

50720000-8 Servicii de reparare și de intreținere a 

încălzirii centrale
5.882,34

buget 

local
* *

35 Servicii transport
60170000-0 -  Inchiriere de vehicule de transport 

de persoane cu sofer
1.932,77

buget 

local
* *

36
Servicii realizare hărți din cadrul monografiei 

economico-militare
79810000-5 Servicii tipografice 336,13

buget 

local
* *

37
Servicii expert autorizat pentru întocmirea raportului 

de evaluare a unui autoturism marca Daewoo
71324000-5 Servicii de estimare 500,00

buget 

local
februarie februarie

38
Servicii de tipărire atestate de producător și carnete 

de comercializare
22458000-5 - Imprimate la comanda 75.568,00

buget 

local
februarie februarie

39
Servicii-service centrale de alarmare și echipament 

F1001A
50324100-3 Servicii de întreţinere a sistemelor 18.151,26

buget 

local
februarie martie

40

Servicii întocmire documentații tehnico-cadastrale 

pentru actualizarea/rectificarea/completarea cărților 

funciare ale unor imobile

71354300-7 Servicii de cadastru 35.081,00
buget 

local
mai mai

41 Servicii tipărire și livrare a voucherelor de vacanță 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare 1.947,00
buget 

local
mai mai
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42

Servicii de înlocuire a filtrelor de apă potabilă 

montate în aparatele de purificare și igienizarea 

purificatoarelor

51514110-2 Servicii de instalare de utilaje și 

aparate de filtrare sau purificare a apei
1.200,00

buget 

local
august august

43 Servicii de reparare placă comandă porți CMJ
50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de 

reparare
1.176,47

buget 

local
august septembrie

44

Servicii privind „Activități de neutralizare a 

subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman, referitoare la sistemul de 

colectare, transport si eliminare a acestora de pe raza 

județului Gorj

98371120-1 – Servicii de incinerare 108.000,00
buget 

local
septembrie septembrie

Serviciul INVESTIȚII PUBLICE

SERVICII+LUCRĂRI

1

Servicii de proiectare (faza PT+DDE) și servicii de 

asistență tehnică din partea proiectantului pentru 

obiectivul: Reparații curente la Corp A 

Comandament, Centrul Militar Județean Gorj 

79930000-2 Servicii de proiectare specializată, 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
21.008,40

buget 

local
februarie februarie

2

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul: Reparații curente la Corp A 

Comandament, Centrul Militar Județean Gorj 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 4.201,68
buget 

local
aprilie aprilie

3

Execuție lucrări pentru obiectivul: Reparații curente 

la Corp A Comandament, Centrul Militar Județean 

Gorj 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de 

renovare
210.084,03

buget 

local
aprilie aprilie

4

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiție: „Sisteme de avertizare 

pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 2.768,06
buget 

local
iunie iunie

5

Servicii de proiectare (faza PT+DDE), servicii de 

asistență tehnică din partea proiectantului și execuție 

lucrări pentru obiectivul de investiție: „Construire zid 

incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber” 

79930000-2 Servicii de proiectare specializată, 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică, 

45262600-7 Diverse lucrări specializate de 

construcţii

32.971,13
buget 

local
martie martie
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6

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiție: „Construire zid 

incintă latura de Nord - Casa memorială Iosif Keber”

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 840,33
buget 

local
martie martie

7

Elaborare documentație tehnico-economică pentru 

demolare Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de 

Urgența Târgu-Jiu, str. A. I. Cuza 

79930000-2 Servicii de proiectare specializată 12.605,04
buget 

local

8

Servicii de proiectare și servicii de asistență tehnică 

din partea proiectantului pentru obiectivul: Realizare 

dren perimetral la construcție - Post Salvamont 

Tismana

79930000-2 Servicii de proiectare specializată, 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
5.882,35

buget 

local
aprilie aprilie

9
Execuție lucrări pentru obiectivul: Realizare dren 

perimetral la construcție - Post Salvamont Tismana

45262600-7 Diverse lucrări specializate de 

construcţii
44.537,82

buget 

local
mai mai

10

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiții: Reabilitare și 

amenajare spații primire–externare bolnavi – parter, 

secțiile cardiologie și endocrinologie – etaj III, 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 

Progresului nr. 18 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 8.587,72
buget 

local
martie martie

11

Servicii de proiectare și servicii de asistență tehnică 

din partea proiectantului pentru realizarea 

obiectivului de investiție: Farmacie Spitalul Județean 

de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32

79930000-2 Servicii de proiectare specializată, 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
8.080,00

buget 

local
februarie februarie

12

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de  investiție: Farmacie Spitalul 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 32

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 2.520,00
buget 

local
martie martie

13

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție:   

Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 

Tudor Vladimirescu, nr. 32

45262600-7 Diverse lucrări specializate de 

construcţii
280.000,00

buget 

local
martie martie
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14

Servicii de proiectare (actualizare/elaborare 

documentație tehnico-economică-faza SF) pentru 

realizarea proiectului „Extindere și dotare Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu”

79930000-2 Servicii de proiectare specializată 21.008,40
buget 

local
martie aprilie

15

Servicii de proiectare - elaborare documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru 

obiectivul de investiții: Coșuri fum și stație 

dedurizare centrală termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu", comuna 

Runcu, județul Gorj

79930000-2 Servicii de proiectare specializată 11.764,70
buget 

local
noiembrie decembrie

Compartimentul DRUMURI PUBLICE

SERVICII și LUCRĂRI

1

Servicii expertiză tehnică pentru obiectivul de 

investiție "pod din beton armat peste pârâul Zlaști, pe 

DJ 674A, km 5+000, comuna Dănești, Județul Gorj"

71319000-7 Servicii de expertiză 4.201,68
buget 

local
aprilie aprilie

2

Servicii expertiză tehnică "pod din beton armat peste 

pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km 11+620, comuna 

Săcelu, județul Gorj" 

71319000-7 Servicii de expertiză 4.201,68
buget 

local
aprilie aprilie

3

Servicii de verificare a proiectului tehnic de către 

verificator tehnic atestat pentru "Consolidare 

terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750, 

comuna Bustuchin, județul Gorj"

71300000-1 Servicii de inginerie 2.100,84
buget 

local
aprilie aprilie

4

Servicii de verificare a proiectului tehnic de către 

verificator tehnic atestat pentru "Consolidare  

terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna 

Licurici, județul Gorj" 

71300000-1 Servicii de inginerie 2.083,19
buget 

local
aprilie aprilie

5

Servicii de verificare a proiectului tehnic de către 

verificator tehnic atestat pentru "Reabilitare drum 

județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, 

Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, 

Județul Gorj" 

71300000-1 Servicii de inginerie 7.892,44
buget 

local
iulie iulie
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6

Servicii expertiză tehnică "pod din beton armat peste 

pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km 11+620, comuna 

Săcelu, județul Gorj" 

71319000-7 Servicii de expertiză 2.100,00
buget 

local
iunie iulie

7
Execuție lucrări sistematizare pe verticală incintă 

Centrul Militar Județean Gorj (amenajare parcare)
45223300-9 Lucrări de construcţii de parcări 58.823,53

buget 

local
iunie iulie

8

Servicii de proiectare-întocmire documentație 

tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de 

investiție ”Refacere și consolidare terasamente DJ 

605C, km 14+120, satul Nistorești, comuna 

Alimpești”- fazele Expertiză tehnică și Documentația 

de avizare a lucrărilor de intervenție (studiu 

geotehnic, studiu topografic)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru 

infrastructura de transport  
14.705,88

Buget de 

stat
august august

9

Servicii de proiectare-întocmire documentație 

tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de 

investiție "Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ665 

la km 40+220, sat Cernădie, comuna Baia de Fier 

(circulația întreruptă)" - fazele Expertiză tehnică și 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție 

(studiu geotehnic, studiu topografic)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru 

infrastructura de transport  
15.966,38

Buget de 

stat
august august

10

Servicii de proiectare-întocmire documentație 

tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de 

investiție "Refacere podeț pe DJ665 la km 38+440, 

sat Cernădie, comuna Baia de Fier" - fazele Expertiză 

tehnică și Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție (studiu geotehnic, studiu topografic)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru 

infrastructura de transport  
2.521,00

Buget de 

stat
august august

11

Servicii de proiectare (Proiectul pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire, Proiectul de 

organizare a execuţiei lucrărilor și Proiect tehnic de 

execuție + Detalii de execuție), servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări 

pentru  obiectivul de investiție "Refacere podeț pe DJ 

665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de Fier, 

județul Gorj"

45221110-6 - Lucrări de construcţii de poduri  

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru 

infrastructura de transport                                 

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

17.828,64
Buget de 

stat
octombrie octombrie
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12

Servicii de proiectare – întocmire documentație 

tehnico-economică la obiectivul de  investiție 

"Consolidare pod peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665 

C, km 11+620, sat Magherești, comuna Săcelu, 

județul Gorj"– fazele Expertiză tehnică și  

Documentația de avizare a lucrărilor de intevenție 

(studiu geotehnic, studiu topografic)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru 

infrastructura de transport  
29.411,77

buget 

local
octombrie noiembrie

13

Servicii de proiectare – întocmire documentație 

tehnico-economică la obiectivul de  investiție 

"Consolidare pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, km 

5+020, comuna Dănești, județul Gorj"– fazele 

Expertiză tehnică și Documentația de avizare a 

lucrărilor de intevenție (studiu geotehnic, studiu 

topografic) 

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru 

infrastructura de transport  
29.411,77

buget 

local
octombrie noiembrie
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