
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 electricitate pentru sediile CJG, 

ISU și CMJ
09310000-5 131.982,20

Buget 

local

procedură 

simplificată
septembrie noiembrie online Grigorescu S.

2
Furnizare „Carburanţi auto prin intermediul 

bonurilor valorice”

09132100-4 

09134200-9
131.109,20

Buget 

local

procedură 

simplificată
iunie august online Achim T.

3

Furnizare produse: licențe sisteme de 

operare Windows 10 Pro și  drept de 

utilizare suită Office 365

48310000-4 203.000,00
Buget 

local

procedură 

simplificată
iunie august online Grigorescu S.

Anexă la SAAP 2021 Ordonator principal de credite

Nr. 6729 /29.04.2021 PREŞEDINTE,

Actualizat la data de 28.05.2021 Cosmin-Mihai Popescu

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2021

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



TOTAL ACHIZIŢII DE PRODUSE 466.091,40

1

Servicii de informare, promovare şi 

publicitate a activităţii Consiliului Judeţean 

Gorj 

79341000-6 100.500,00
Buget 

local

procedură 

simplificată
septembrie noiembrie online Morjan M.

2
Servicii de proiectare-Actualizare Plan de 

Amenajare a Teritoriului Județean Gorj
71335000-5 1.120.462,11

Buget 

local

licitație 

deschisă
august noiembrie online Morjan M.

3

Servicii de proiectare - faza SF (expertize 

tehnice, studii geotehnice, studii de analiză 

şi de stabilitatea terenului, geologice, 

hidrologice, hidrogeologice, 

hidrogeotehnice, topografice şi de stabilitate 

ale terenului) pentru obiectivul de investiție 

“Modernizare infrastructură rutieră de 

interes județean pe DJ 662, cu originea în 

DN 66, ce străbate localitățile Capu 

Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-

Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de 

Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul 

Gorj”

71322500-6 

71319000-7  
435.294,11

Buget 

local

procedură 

simplificată
iunie august online Dăianu A.

TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII 1.656.256,22

II. ACHIZIŢII DE SERVICII

III. ACHIZIŢII DE LUCRĂRI

2



1

Servicii de proiectare - faza PAC, POE, PT 

și DDE, servicii de asistență tehnică din 

partea proiectantului și execuție lucrări 

pentru realizarea obiectivului de investiție 

"Refacere parte carosabilă și infrastructură 

DJ 673, km 10+100, localitatea Slivilești - 

0,05 km și DJ 673 km 9+200, localitatea 

Miculești - 0,03 km"

45233120-6 

71322500-6 

71356200-0

2.605.042,00
Buget 

local

procedură 

simplificată
august octombrie online Ciurel N.

TOTAL ACHIZIŢII DE LUCRĂRI 2.605.042,00

1

Servicii de întocmire documentație tehnico-

economică - faza Expertiză tehnică drum, 

Expertiză tehnică poduri, Studiu de 

fezabiliate - completat cu elementele 

specifice din DALI, Studiu Geotehnic, 

Studiu topografic și Plan Topografic și 

Documentația tehnică pentru obținerea 

avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul 

de urbanism pentru "Modernizare 

infrastructură rutieră de interes județean pe 

drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu –Jiu (DN 66) – Botorogi-

Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție 

cu DJ 663 și drum județean 674A ce 

traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A)- 

 Țicleni (DJ 675)"

71322500-6 

71319000-7  
294.117,64

Buget 

local

procedură 

simplificată

inițiată în 

03.03.2021
iunie online Grigorescu S.

IV. Achiziții publice inițiate în anul 2021

3



2

Servicii de proiectare – elaborare 

documentație tehnico economică - faza 

Studiu de fezabilitate completat cu 

elementele specifice din DALI pentru 

realizarea obiectivului de investiție 

”Reabilitare și modernizare imobil situat în 

municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, 

nr. 8, județul Gorj”

79930000-2 209.384,00
Buget 

local

procedură 

simplificată

inițiată în 

05.03.2021
iunie online Dăianu A.

1

Servicii de proiectare (faza PT și DDE), 

servicii de asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuţia lucrărilor pentru 

realizarea obiectivului de investiție 

”Reabilitare și modernizare secțiile 

medicină internă I, gastroenterologie și 

neonatologie - Spitalul Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”

45453000-7 

79930000-2 

71356200-0 

45300000-0   

2.344.769,48
Buget 

local

procedură 

simplificată
dec.2020

contract 

încheiat
online Grigorescu S.

2

Servicii de proiectare, servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului și execuţia 

lucrărilor pentru realizarea obiectivului de 

investiție în cadrul proiectului Consolidare-

restaurare Casa memorială "Ion Popescu 

Voitești"

45212314-0 

45300000-0 

71356200-0 

79930000-2   

2.634.246,43
Buget 

local

procedură 

simplificată
dec.2020

contract 

încheiat
online Dăianu A.

3

Servicii de proiectare (faza - PAC, POE și 

PT), servicii de asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuţie lucrări pentru 

obiectivul de investiție „Refacere 

infrastructură și parte carosabilă la drumul 

județean DJ672C – 17,5 km – sat Runcu 

–Cheile Sohodolului”

71322500-6 

71356200-0 

45233120-6 

13.501.361,99

Buget 

local și 

buget de 

stat

procedură 

simplificată
dec.2020

contract 

încheiat
online Dăianu A.

V. Achiziții publice inițiate în anul 2020
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4

Servicii de proiectare (faza - PAC, POE și 

PT), servicii de asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuţie lucrări pentru 

obiectivul de investiție „Refacere 65 podețe 

tubulare și dalate pe DJ 672C comuna 

Runcu, Cheile Sohodolului”

71322500-6 

71356200-0 

45233120-6 

1.869.589,00

Buget 

local și 

buget de 

stat

procedură 

simplificată
dec.2020

contract 

încheiat
online Achim T.
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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, hârtie pentru fotocopiatoare,dosare, 

bibliorafturi, formulare tipizate: chitanțiere, registre 

de casă, condici prezență, cutii de arhivare, 

ștampile cu amprentă etc.

30197643-5 Hârtie pentru fotocopiatoare, 

30199230-1 Plicuri, 22852000-7 Dosare, 

30192121-5 Pixuri, 30197220-4 Agrafe de 

birou, 30199500-5 Bibliorafturi, 22900000-9 

Diverse imprimate, 44421780-8 Cutii pentru 

documente, 30192153-8 Ştampile cu text etc.

60.504,21
buget 

local
semestrial

a IV-a 

lună/ sem.

2
Furnizare produse - Materiale de curăţenie și 

dezinfecție
39831240-0 Produse de curăţenie 27.310,94

buget 

local
semestrial

a IV-a 

lună/ sem.

3
Furnizare produse - Materiale de întreţinere și 

reparații

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

21.865,53
buget 

local
semestrial

a IV-a 

lună/ sem.

4 Furnizare produse de protocol

15861000-1 Cafea, 15981000-8 Apă minerală, 

15981100-9 Apă minerală plată, 15831000-2 

Zahăr

2.941,18
buget 

local
trimestrial

a II-a lună/ 

trim.

5 Butelie aragaz 44612100-4 - Butelii de gaz 151,26
buget 

local
semestrial

a IV-a 

lună/ sem.

Se aprobă

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Ordonator principal de credite

Anexă la PAAP 2021 - nr. 6729/29.04.2021 PREŞEDINTE,

Achiziții directe Cosmin-Mihai Popescu

Actualizat la data de 03.08.2021
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6

Furnizare produse - echipamente IT pentru 

Consiliul Județean Gorj (monitor 27", calculatoare 

birou, multifuncțional laser color A4, 

multifuncțional laser color A3, laptop), pentru CMJ 

(sisteme All in One-2 buc., laptop-1 buc., cameră 

web-7 buc.) și pentru ISU (PC Desktop/laptop/all-

in-one -10 buc.) 

30213300-8 Computer de birou, 30232000-4 

Echipament periferic, 30237280-5 - Accesorii 

de alimentare, 30213100-6 Computere 

portabile, 30232110-8 Imprimante laser, 

30233100-2 Unităţi de memorie

70.493,28
buget 

local
aprilie mai

7

Furnizare produse - consumabile pentru imprimante 

și fotocopiatoare (cartușe toner, cartușe cerneală, 

piese și accesorii pentru fotocopiatoare 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

65.095,75
buget 

local
semestrial

a IV-a 

lună/ sem.

8

Furnizare produse - Consumabile IT (tastaturi, 

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

uri, patch cord, HDD, stik-uri,  încărcător 

laptop+baterie laptop 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

24.424,38
buget 

local
iunie iunie

9
Furnizare produse - Sistem de proiectare asistată de 

calculator (CAD)

48321000-4 Pachete software de proiectare 

asistată de calculator (CAD)
3.000,00

buget 

local
* *

10 Furnizare produse - Seif, mochetă
44421000-7 - Seifuri, case de bani si usi 

blindate sau armate, 39531000-3 Covoare
2.450,00

buget 

local
* *

11 Furnizare produse - Perdele birou 39515100-6 Perdele 300,00
buget 

local
* *

12 Furnizare produse - Cărți de specialitate 22120000-7 Publicaţii 2.000,00
buget 

local
* *

13 Furnizare - Gaze naturale 09123000-7 Gaze naturale 55.381,45
buget 

local
noiembrie noiembrie

14

Furnizare produse - Materiale de promovare 

necesare pentru participarea la acțiuni/evenimente: 

Anul Tudor Vladimirescu, Ziua Mondială a 

Turismului, Ziua Națională a României etc.

39294100-0 - Produse informative și de 

promovare
44.538,00

buget 

local
trim.II trim.II

2



15

Furnizare produse - Accesorii expoziționale pentru 

prezentarea la acțiuni/evenimente (pop up desk-1 

buc., roll up-2 buc., popup spider 4*3 curb-1 buc., 

popup spider 2*3 curb-1 buc., holder zigzag-2 buc.)

22462000-6 - Materiale publicitare 8.100,00
buget 

local
trim.II trim.II

16
Furnizare produse - Echipamente de birou 

(ghilotină cu pârghie și aparat de biguit)

30191000-4 - Echipament de birou, cu excepţia 

mobilierului
3.200,00

buget 

local
trim.II trim.II

17
Furnizare produse - coroane și jerbe de flori pentru 

evenimente comemorative
03121210-0 – Aranjamente florale 14.115,00

buget 

local
permanent

când e 

cazul

18
Furnizare produse - Scaun de birou ergonomic - 9 

buc.
39111100-4 Scaune pivotante 6.000,00

buget 

local
mai mai

19
Furnizare produse - Fișete metalice - 4 buc., birou - 

1 buc.
39122100-4 Dulapuri, 39121100-7 Birouri 3.900,00

buget 

local
trim.II trim.II

20

Furnizare produse - Piese de schimb auto, anvelope 

și consumabile pentru ISU și Consiliul Județean 

Gorj

34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi 

pentru motoare de vehicule
11.344,54

buget 

local
permanent

când e 

cazul

21

Furnizare produse - truse de prim-ajutor-3 buc., 

consumabile medicale (măști cu 3 straturi-60.000 

buc.), covoraș dezinfectant-3 buc.

33141623-3 Truse de prim ajutor; 33140000-3 

Consumabile medicale, 39532000-0 Preşuri
43.252,01

buget 

local
* *

22
Furnizare produse - Paturi din lemn-30 buc., pentru 

ISU

39143110-0 Paturi, piese pentru paturi şi 

tapiserii pentru mobilier speciale
2.521,01

buget 

local
* *

23 Furnizare produse - Saltele pat-30 buc., pentru ISU 39143112-4 Saltele 3.361,34
buget 

local
* *

24
Furnizare produse - Dulap metalic-10 buc., pentru 

ISU
39122100-4 Dulapuri 1.848,74

buget 

local
* *

25 Furnizare produse - Perne-50 buc., pentru ISU 39516120-9 Perne 310,92
buget 

local
* *

26 Furnizare produse - Pilotă-50 buc., pentru ISU 39512400-8 Plăpumi de puf 840,34
buget 

local
* *

27 Furnizare produse - Birou-15 buc., pentru ISU 39121100-7 Birouri 882,35
buget 

local
* *

28 Furnizare produse - Scaune-30 buc., pentru ISU 39112000-0 Scaune 1.512,61
buget 

local
* *

3



29
Furnizare produse - Dulap cu scule profesional 

echipat-1 buc., pentru ISU
39122100-4 Dulapuri 2.521,01

buget 

local
* *

30 Furnizare produse - Prelungitor cu priză ISU 31224810-3 Cabluri prelungitoare 571,43
buget 

local
* *

31
Furnizare produse - Aparat de sudură-2 buc., pentru 

ISU
42662000-4 Echipament de sudare 2.521,01

buget 

local
* *

32
Furnizare produse - Compresor de aer profesional-1 

buc., pentru ISU
42123400-1Compresoare de aer 2.092,44

buget 

local
* *

33
Furnizare produse - Pompă electrică transfer 

carburanți cu contor și furtun-1 buc., pentru ISU
42122180-5 Pompe de combustibil 840,34

buget 

local
* *

34
Furnizare produse - Contor digital pentru pompă 

transfer combustibil - 1 buc., pentru ISU
38550000-5 Contoare 252,10

buget 

local
* *

35
Furnizare produse pentru CMJ - stingătoare tip G2, 

P50, P6-6 buc.

35111000-5 Echipament de stingere a 

incendiilor
1.261,35

buget 

local
* *

36
Furnizare/actualizare - Licențe antivirus-2 buc. - 

pentru CMJ 
48761000-0 Pachete software antivirus 420,17

buget 

local
* *

37 Furnizare targă hidraulică SJU-Secția Gastro-1 buc 33192160-1 Tărgi 10.420,16
buget 

local
mai mai

38 Furnizare aparate aer condiționat - 5 buc. 39717200-3  Aparate de aer condiționat 10.500,00
buget 

local
iunie iulie

39
Furnizare laser chirurgical pentru intervenții 

chirurgicale urologice - SJU
33169100-3 Laser chirurgical 129.831,93

buget 

local
august august

SERVICII

1
Servicii reparaţii şi revizii auto + ITP (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

68.506,53
buget 

local
permanent

când e 

cazul

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

autovehiculelor
40.302,54

buget 

local
permanent

când e 

cazul

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

local
permanent

când e 

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

automobilelor si servicii similare
10.720,00

buget 

local
mai mai

5

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
4.201,68

buget 

local
august august

6 Servicii abonament căsuță poștală 64115000-5 Închiriere de cutii poştale 294,11
buget 

local
permanent *

7 Servicii legare dosare 79971200-3 Servicii de legare 19.280,00
buget 

local
când e cazul

când e 

cazul

8

Servicii de întreținere și reparații IT (centrală 

telefonică, fotocopiatoare, periferice informatice, 

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

13.860,50
buget 

local
permanent

când e 

cazul

9 Servicii igienizare și revizie aparate aer condiționat
50730000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere 

a grupurilor de refrigerare
3.600,00

buget 

local
semestrial semestrial

10

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
62.400,00

buget 

local
decembrie decembrie

11
Servicii de mentenanță și suport operațional pentru 

aplicația informatică "Centro-MSPC"

72267000-4 Servicii de întreţinere şi reparaţii de 

software
19.500,00

buget 

local
decembrie decembrie

12
Servicii de actualizare a bazei de date legislative 

"Indaco Lege"
72540000-2 Servicii de actualizare informatică 3.500,00

buget 

local
decembrie decembrie

13 Servicii legislative 75111200-9 Servicii legislative 9.500,00
buget 

local
mai mai
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14 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

95.126,05
buget 

local

mai + 

decembrie

mai + 

decembrie

15 Servicii medicale profilactice 85148000-8 Servicii de analize medicale 19.260,00
buget 

local
trim.IV trim.IV

16
Servicii de măsurare și determinare a factorilor care 

influențează condițiile de muncă

90715000-2  Servicii de investigaţii în domeniul 

poluării
4.100,00

buget 

local
trim.III trim.III

17 Servicii de promovare anunțuri 79342200-5 Servicii de promovare 12.200,00
buget 

local
* *

18 Servicii tipărire și livrare a voucherelor de vacanță 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare 2.320,00
buget 

local
mai mai

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

electronice
1.690,00

buget 

local

iulie+ 

noiembrie

iulie+ 

noiembrie

20
Servicii de mentenanță a sistemului de alarmare la 

efracție și incendiu 
50324100-3 -  Servicii de intretinere a sistemelor 900,00

buget 

local
trim.III trim.III

21

Servicii de certificare/recertificare a Sistemului de 

management al calității implementat la Consiliul 

Județean Gorj

79132000-8 Servicii de certificare 12.000,00
buget 

local
octombrie octombrie

22
Servicii de difuzare a presei și publicațiilor de 

specialitate 

64111000-7 Servicii poştale de distribuire a 

ziarelor şi a periodicelor
16.467,90

buget 

local
decembrie decembrie

23
Servicii publicare în Monitorul Oficial al României 

și într-un cotidian central de mare tiraj 

79800000-2 Servicii tipografice şi servicii 

conexe
3.000,00

buget 

local
permanent

când e 

cazul

24 Servicii de cazare intern și extern 98341000-5 Servicii de cazare 27.000,00
buget 

local
permanent

când e 

cazul

25 Servicii de transport aerian
60420000-8 Servicii de transport aerian 

ocazional
15.000,00

buget 

local
permanent

când e 

cazul

26
Servicii de asigurări medicale de sănătate deplasări 

externe
66512200-4 Servicii de asigurare de sănătate 1.000,00

buget 

local
permanent

când e 

cazul

27 Servicii de curierat rapid 64100000-7 Servicii poştale şi de curierat 6.250,00
buget 

local
permanent

când e 

cazul
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28
Servicii de tipărire atestate de producător și carnete 

de comercializare
22458000-5 - Imprimate la comanda 28.500,00

buget 

local
* *

29
Servicii de pază, protecție și siguranță a 

patrimoniului Centrului Militar Județean Gorj
79713000-5 -  Servicii de paza 127.282,80

buget 

local
decembrie decembrie

30
Servicii verificări tehnice, ISCIR și servicii 

reparații centrale termice pentru CMJ și ISU

50720000-8 Servicii de reparare și de intreținere 

a încălzirii centrale
1.344,54

buget 

local
* *

31

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 121.755,79
buget 

local
trim.II trim.II

32
Servicii verificări tehnice și reîncărcare stingătoare 

CJG+CMJ

50413200-5 Servicii de reparare şi de întreţinere 

a echipamentului de stingere a incendiilor
1.482,47

buget 

local
* *

33 Servicii de dezinfectare prin nebulizare
90670000-4 Servicii de dezinfectare și 

dezinfestare în mediul urban sau rural
10.084,03

buget 

local
* *

34 Servicii de vidanjare fosă septică ISU
90460000-9 Servicii de golire a puțurilor de 

decantare sau a foselor septice
2.521,00

buget 

local
* *

35 Servicii francare în regim TP 64110000-0 Servicii poştale 6.722,09
buget 

local
* *

36 Servicii de reparații defibrilatoare - ISU
50421000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere 

a echipamentului medical
2.880,00

buget 

local
* *

37 Servicii-abonament aplicație videoconferințe
72268000-1 - Servicii de furnizare de software 

și caracteristici tehnice minimale
900,00

buget 

local
* *

Serviciul INVESTIȚII PUBLICE

SERVICII+LUCRĂRI
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1

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiție: "Sistem de 

detectare, semnalizare și avertizare incendiu la 

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor 

Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj"

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 6.500,00
buget 

local

iunie     

(inițiată în 

dec. 2020)

iunie

2

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiție: "Reabilitare și 

modernizare secțiile medicină internă I, 

gastroenterologie și neonatologie - Spitalul 

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

18"

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 17.400,00
buget 

local
mai iunie

3

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiție: Consolidare-

restaurare Casa memorială "Ion Popescu Voitești"

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 41.008,41
buget 

local
iunie iulie

4

Servicii de proiectare pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice, asigurarea 

asistenței tehnice din partea proiectantului și 

execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de 

investiție: Sistem de monitorizare video, 

antiefracție și control acces la Spitalul de 

Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu", comuna 

Runcu, județul Gorj” 

79930000-2 Servicii de proiectare specializată, 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică,     

45262600-7 Diverse lucrări specializate de 

construcţii

73.550,42
buget 

local
mai iunie

5

Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier 

pentru obiectivul de investiție: „Sistem de 

monitorizare video, antiefracție și control acces la 

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor 

Vladimirescu", comuna Runcu, județul Gorj” 

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 5.000,00
buget 

local
iunie iulie

6

Servicii de proiectare  pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., 

pentru obiectivul de investiție: "Reabilitare și 

modernizare bloc operator obstetrica-ginecologie și 

scară interioară acces- Spitalul Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18"

79930000-2 Servicii de proiectare specializată 31.500,00
buget 

local
mai iunie
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7

Servicii de proiectare  pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., 

expertiză tehnică, documentație pentru obținere 

avize și acorduri și achitarea taxelor, avizwlor și 

cotelor legale pt ”Amenajare grupuri sanitare 

saloane și spitalizarea de zi,Spitalul de 

Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu", comuna 

Runcu, județul Gorj”

79930000-2 Servicii de proiectare specializată 41.600,00
buget 

local
mai iunie

8

Servicii de proiectare  pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., 

expertiză tehnică,  taxe, avize și cote legale pt 

”Amenajare laborator de analize medicale la 

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor 

Vladimirescu", comuna Runcu, județul Gorj”

79930000-2 Servicii de proiectare specializată 24.870,00
buget 

local
mai iunie

Serviciul DRUMURI PUBLICE

SERVICII + LUCRĂRI

1

servicii de întocmire documentație tehnico 

economică – fazele Expertiză tehnică drum, 

Expertiză tehnică poduri, Expertiză tehnică Af, 

Studiu de fezabilitate - completat cu elementele 

specifice din documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic 

și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru 

obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în 

certificatul de urbanism pentru obiectivul de 

investiție "Reabilitare drum Județean 672B, KM 

3+980 – KM 11+800, județul Gorj"

71319000-7-Servicii de expertiză

71322500-6 Servicii de proiectare tehnică 

pentru infrastructura de transport
81.512,60

buget 

local
iunie iulie
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2

Servicii de întocmire documentație tehnico 

economică – fazele Expertiză tehnică drum, 

Expertiză tehnică Af, Studiu de fezabilitate - 

completat cu elementele specifice din documentația 

de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu 

Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și 

Documentația tehnică pentru obținerea 

avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de 

urbanism pentru obiectivul de investiție „Refacere 

parte carosabilă și infrastructură DJ 673, km 

10+100, localitatea Slivilești-0,05 km și DJ 673 km 

9+200, localitatea Miculești-0,03 km”    

71319000-7-Servicii de expertiză

71322500-6 Servicii de proiectare tehnică 

pentru infrastructura de transport
54.621,84

buget 

local
iunie iulie

3

Asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier 

pentru obiectivul de investiție „Refacere parte 

carosabilă și infrastructură DJ 673, km 10+100, 

localitatea Slivilești - 0,05 km și DJ 673 km 9+200, 

localitatea Miculești - 0,03 km”

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică 21.008,40
buget 

local
iulie august

Achiziții exceptate de la Legea nr.98/2016

1
Servicii de închiriere stand în cadrul târgurilor de 

turism naționale 

70310000-7 Servicii de închiriere sau de 

vânzare de imobile
15.000,00

buget 

local
trim.II trim.II

2 Servicii de formare profesională 80530000-8 Servicii de formare profesională 80.000,00
buget 

local
permanent *
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