Anexă la SAAP 2022
Nr.2228 /07.02.2022
Actualizat la data de 14.06.2022

Ordonator principal de credite
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2022

Nr.
Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru
crt.

Cod CPV

Procedura
Valoarea
aplicată/
Data (luna)
estimata a
instrumente
estimată
contractului de Sursa de
specifice
pentru
achiziție publică/ finanțare
pentru
inițierea
acordului-cadru
derulrea
procedurii
procesului
de achiziție
lei, fără TVA

Data (luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziție
publică/
acorduluicadru

Modalitatea
de derulare
a procedurii
de atribuire
online/
offline

I. ACHIZIŢII DE PRODUSE
Furnizarea şi distribuţia fructelor proaspete – mere, laptelui și
produselor lactate și produselor de panificație, în cadrul
Programului pentru școli al României, pentru preşcolarilor din
1
grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular

03222321-9
15500000-3
15811000-6

9.896.330,28

iulie

online

290.000,00

Buget
local

procedură
simplificată

iunie

august

online

568.907,56

Buget
local

licitație
deschisă

iunie

septembrie

online

319.173,75

3 Furnizare gaze naturale pentru ISU și CMJ

09123000-7

105.562,08

4 Furnizare „Carburanţi auto prin intermediul bonurilor valorice”

09132100-4
09134200-9

186.731,23

Furnizare produse software – 2 loturi: Lot 1. Furnizare - licențe
5 sisteme de operare și Lot 2. Furnizare - suită programe de tip
office

48624000-8
48310000-4
33112200-0
33122000-1

TOTAL ACHIZIŢII DE PRODUSE

martie

procedură
februarie
martie
simplificată
procedură
februarie
martie
simplificată
procedură
august septembrie
simplificată

09310000-5

Furnizare produse: ecograf Doppler color cu 3 sonde - 1 buc.,
microscop chirurgical oftalmologic - 1 buc.

licitație
deschisă

Buget
local
Buget
local
Buget
local

2 Furnizare energie electrică pentru CJ, ISU și CMJ

6

Buget
local

11.366.704,90

online
online
online

II. ACHIZIŢII DE SERVICII
71335000-5

900.000,00

Buget
local

procedură
simplificată

aprilie

mai

online

„Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ663
cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova Cârbeşti - Tâlveşti - Urecheşti - Văcarea - Dăneşti - Şasa Ungureni - Budieni - Copăcioasa , până în DN67, DJ672C cu
originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti Stroieşti - Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ672B ce
71319000-7
traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni și DJ665A cu
2
71322500-6
originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti - Voiteştii
71300000-1
din Vale - Grui, până în DJ 665, Județul Gorj– întocmire
documentație tehnico-economică faza Expertiză tehnică (drum,
pod, Af) și Studiu de fezabilitate completat cu elementele
specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
(studiu geotehnic și studiu topografic), Documentația tehnică
necesară pentru obținere avize/acorduri/ autorizații

391.134,45

Buget
local

procedură
simplificată

martie

mai

online

„Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ664A
cu originea în DJ664, ce traversează localitățile Turcineşti - Rugi
- Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B, DJ665C cu
originea în DJ665, ce traversează localitățile Buzești-MaghereștiHăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 67, DJ671 cu originea în
DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş71319000-7
3 Călugăreni-Cloşani-Valea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, 71322500-6
ce traversează localitățile Arsuri-Schela, Județul Gorj” 71300000-1
întocmire documentație tehnico-economică faza Expertiză
tehnică (drum, pod, Af) și Studiu de fezabilitate completat cu
elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii (studiu geotehnic și studiu topografic), Documentația
tehnică necesară pentru obținere avize/ acorduri/ autorizații

406.344,54

Buget
local

procedură
simplificată

martie

mai

online

1

Servicii de proiectare-Actualizare Plan de Amenajare a
Teritoriului Județean Gorj

Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru Acordul Cadru
nr.13569/19.10.2020 ce are ca obiect „Lucrări și servicii de
4
reparare și întreținere drumuri județene aflate în administrarea
Județului Gorj”

71356200-0

TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII

189.075,63

Buget
local

procedură
simplificată

martie

mai

online

1.886.554,62

III. ACHIZIŢII DE LUCRĂRI
"Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 673, KM 14+900,
localitatea Slivilești -0,05 km ȘI DJ 673 km 9 + 200, localitatea
Miculești – 0,03 KM" - servicii de proiectare: Proiectul pentru
1 autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiectul
de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de
execuție și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică din
partea proiectantului și execuție lucrări

71322500-6
71300000-1
45233120-6
71356200-0

2.147.568,59

Buget
local

procedură
simplificată

martie

mai

online

"Refacere parte carosabilă si infrastructură DJ661 – 0,1 km,
localitatea Săcelu" - servicii de proiectare: Proiectul pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiectul
2
de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de
execuție și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică din
partea proiectantului și execuție lucrări

71322500-6
71300000-1
45233120-6
71356200-0

1.360.772,03

Buget
local

procedură
simplificată

martie

mai

online

"Refacere parte carosabilă si infrastructură DJ665 – 0,030 km,
localitatea Racovița"- servicii de proiectare: Proiectul pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiectul
3
de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de
execuție și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică din
partea proiectantului și execuție lucrări

71322500-6
71300000-1
45233120-6
71356200-0

Buget
local și procedură
995.089,77
buget de simplificată
stat

martie

mai

online

"Refacere parte carosabilă si infrastructură DJ672B – 0,050 km,
localitatea Frătești" - servicii de proiectare: Proiectul pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiectul
4
de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de
execuție și detalii de execuție, servicii de asistență tehnică din
partea proiectantului și execuție lucrări

71322500-6
71300000-1
45233120-6
71356200-0

Buget
local și procedură
783.546,68
buget de simplificată
stat

martie

mai

online

Servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea
proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului
5 de investiții „Amenajare Laborator de analize medicale, Spitalul 45262600-7
de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu,
județul Gorj”

1.359.634,57

Buget
local

procedură
simplificată

martie

aprilie

online

Execuție lucrări - Reabilitare sistem de producere a apei calde de
45262600-7
consum care utilizează energia solara la SPTV Runcu Gorj

1.443.205,00

Buget
local

procedură
simplificată

iunie

iulie

online

TOTAL ACHIZIŢII DE LUCRĂRI

8.089.816,64

6

IV. Achiziții publice inițiate în anul 2021
Furnizare sistem video pentru chirurgie endoscopică urologică Secția Urologie SJU
Servicii de proiectare - elaborare documentație tehnico
economică–faza Studiu de fezabilitate completat cu elemente
specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
2 pentru realizarea obiectivului de investiție "Reabilitare,
modernizare, extindere (2S + P + 8E + 9R + heliport), dotare și
relocare anexe - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str.
Progresului nr. 18, județul Gorj"
1

33100000-1

304.201,68

Buget
local

procedură decembrie
simplificată
2021

februarie
2022

online

79930000-2

756.302,52

Buget
local

procedură decembrie
simplificată
2021

februarie
2022

online

iunie 2022

online

V. Achiziții publice sectoriale conform Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare
Delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane, prin
1 curse regulate, în județul Gorj, organizată pe 30 loturi
60112000-6

333.122.286,72

Buget
local

licitație
deschisă

februarie
2022

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Anexă la PAAP 2022 - nr. 2228/07.02.2022
Achiziții directe
Actualizat la data de 03.06.2022

Nr.
crt.

Obiectul achiziției directe

Ordonator principal de credite
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

Cod CPV

Valoarea
estimată
lei, fără TVA

Sursa de
finanțare

Data (luna) Data (luna)
estimată
estimată
pentru
pentru
inițiere
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.

60.000,00 buget local semestrial

a IV-a lună/
sem.

2

Furnizare produse - Materiale de curăţenie și dezinfecție

39831240-0 Produse de curăţenie

24.789,91 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

15.882,36 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,

5

Butelie aragaz

44612100-4 - Butelii de gaz

6

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

a II-a lună/
trim.
a IV-a lună/
220,00 buget local semestrial
sem.

4.705,88 buget local trimestrial

65.361,00 buget local semestrial

a IV-a lună/
sem.

7

Furnizare produse - Consumabile IT (tastaturi,
acumulatori, mouse, cabluri, baterii, CD-uri, DVD-uri,
patch cord, HDD, stik-uri, încărcător laptop + baterie
laptop, tabletă grafică 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

8

Furnizare produse - Cărți de specialitate

22120000-7 Publicaţii

9

Furnizare produse - Materiale de promovare necesare
pentru participarea la acțiuni/evenimente: Anul Tudor
39294100-0 - Produse informative și de promovare
Vladimirescu, Ziua Mondială a Turismului, Ziua Națională
a României etc.

10

Furnizare produse - coroane și jerbe de flori pentru
evenimente comemorative

11

Furnizare produse - Piese de schimb auto, anvelope și
consumabile pentru ISU și Consiliul Județean Gorj

12

Furnizare produse - Paturi din lemn-37 buc., pentru ISU

13

Furnizare produse - Pături-60 buc., pentru ISU

14

Furnizare produse -lenjerie pat-27 buc., pentru ISU

15
16

03121210-0 – Aranjamente florale
34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru
motoare de vehicule
39143110-0 Paturi, piese pentru paturi şi tapiserii
pentru mobilier speciale

23.000,00 buget local

iunie

iunie

2.000,00 buget local

*

*

8.403,36 buget local

trim.II

trim.II

10.000,00 buget local permanent

când e
cazul

8.067,22 buget local permanent

când e
cazul

12.436,97 buget local

*

*

39512400-8 Plăpumi de puf

42.016,80 buget local

*

*

39512400-8 Plăpumi de puf

2.268,90 buget local

*

*

42.016,80 buget local

*

*

13.300,00 buget local

iunie

iunie

Furnizare produse - usă automată acces sală operații secția
44221200-7 Uși
chirurgie 2 SJU - 6 buc.
32423000-4 Noduri de rețea
Furnizare - echipamente de rețea
32413100-2 - Rutere de rețea

17

Furnizare/actualizare - Licențe antivirus

48761000-0 Pachete software antivirus

35.000,00 buget local decembrie decembrie

18

Furnizare produse - echipamente IT pentru Consiliul
Județean Gorj, CMJ și ISU

30213300-8 - Computer de birou, 30232110-8 Imprimante laser, 32323100-4 - Monitoare video color,
38652120-7 - Videoproiectoare, 38653400-1 - Ecrane
pentru proiecții

61.900,00 buget local

19

Furnizare - server

48820000-2 - Servere

40.000,00 buget local octombrie octombrie

20

Oglinzi rutiere

35121800-6 - Oglinzi de siguranță convexe

67.226,89 buget local

martie

martie

21

Furnizare energie electrică pentru ISU și CMJ

09310000-5 - Energie electrică

86.685,99 buget local

iunie

iulie

22

Furnizare gaze naturale pentru ISU și CMJ

09123000-7 - Gaze naturale

152.492,36 buget local

iunie

iulie

august

august

23

Furnizare expresor cafea

39711310-5 - Filtre de cafea electrice

1.500,00 buget local

mai

mai

24

Furnizare scaune birou

39111100-4 - Scaune pivotante
39112100-1 - Scaune pentru sălile de mese

1.500,00 buget local

mai

mai

25

Furnizare laptop pentru CMJ

30213400-9 - Unități centrale de procesare pentru
computere personale (PC)

2.058,82 buget local

iunie

iunie

26

Furnizare terminal portabil emisie-recepție, încărcător
stație emisie-recepție și baterie stație emisie-recepție

32237000-3 - Aparat portabil de emisie-recepție

2.520,00 buget local

iunie

iunie

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

62.764,69 buget local permanent

2

Servicii de asigurare auto - RCA + CASCO

66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor

48.403,35 buget local permanent

3

Rovignete-taxe auto

79941000-2 Servicii de taxare

4

Servicii spălări auto

6

Servicii de înlocuire a filtrelor de apă potabilă montate în
aparatele de purificare și igienizarea purificatoarelor
Servicii abonament căsuță poștală

50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si
servicii similare
51514110-2 Servicii de instalare de utilaje și aparate de
filtrare sau purificare a apei
64115000-5 Închiriere de cutii poştale

7

Servicii legare dosare

79971200-3 Servicii de legare

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

9

Servicii de mentenanță și suport operațional pentru
72267000-4 Servicii de întreţinere şi reparaţii de
aplicația informatică "Centro-manager-modulul informatic
software
demanagement economico-financiar și resurse umane"

5

1.300,00 buget local permanent

când e
cazul
când e
cazul
când e
cazul

5.882,35 buget local

mai

mai

5.000,00 buget local

august

august

350,00 buget local permanent
când e
23.840,00 buget local
cazul

*
când e
cazul

30.000,00 buget local permanent

când e
cazul

80.000,00 buget local decembrie decembrie

10

Servicii de mentenanță și suport operațional pentru
aplicația informatică "Centro-MSPC"

72267000-4 Servicii de întreţinere şi reparaţii de
software

11

Servicii de actualizare a bazei de date legislative "Indaco
Lege"

72540000-2 Servicii de actualizare informatică

3.500,00 buget local decembrie decembrie

12

Servicii legislative

75111200-9 Servicii legislative

9.499,00 buget local

13

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

93.875,00 buget local

14

Servicii medicale profilactice

85148000-8 Servicii de analize medicale

23.800,00 buget local

trim.IV

trim.IV

15

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

16

Servicii de promovare anunțuri

79342200-5 Servicii de promovare

9.000,00 buget local

17

Servicii eliberare și livrare a voucherelor de vacanță

18

Servicii de certificare digitală

79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare
79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii
electronice

19

Servicii de mentenanță a sistemului de alarmare la efracție
50324100-3 - Servicii de intretinere a sistemelor
și incendiu

20

Servicii de difuzare a presei și publicațiilor de specialitate

21

Servicii publicare în Monitorul Oficial al României și într79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe
un cotidian central de mare tiraj

22

Servicii de cazare intern și extern

98341000-5 Servicii de cazare

27.000,00 buget local permanent

23

Servicii de transport aerian

60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional

15.000,00 buget local permanent

24

Servicii de curierat rapid

64100000-7 Servicii poştale şi de curierat

25

Servicii de tipărire atestate de producător și carnete de
comercializare

22458000-5 - Imprimate la comanda

64111000-7 Servicii poştale de distribuire a ziarelor şi a
periodicelor

25.000,00 buget local decembrie decembrie

mai

mai

mai +
mai +
decembrie decembrie

când e
când e
cazul
cazul
2.465,00 buget local
mai
mai
iulie+
iulie+
1.480,00 buget local
noiembrie noiembrie
5.814,28 buget local

trim.III

11.700,00 buget local decembrie
1.680,67 buget local permanent

300,00 buget local permanent
28.500,00 buget local

mai

trim.III
decembrie
când e
cazul
când e
cazul
când e
cazul
când e
cazul
mai

26

Servicii verificări tehnice, ISCIR și servicii reparații
centrale termice pentru CMJ și ISU

27

Servicii privind „Activități de neutralizare a subproduselor
de origine animală care nu sunt destinate consumului
98371120-1 – Servicii de incinerare
uman, referitoare la sistemul de colectare, transport si
eliminare a acestora de pe raza județului Gorj

28

Servicii verificări tehnice și reîncărcare stingătoare
CJG+CMJ

29

Servicii de dezinfectare prin nebulizare

30

Servicii de vidanjare fosă septică ISU

31

Servicii francare în regim TP

32

Tarif monitorizare ANRSC pt serviciile de transport public

33

Servicii-abonament aplicație videoconferințe

34
35
36
37

50720000-8 Servicii de reparare și de intreținere a
încălzirii centrale

când e
cazul

104.490,00 buget local

trim.II

trim.II

360,00 buget local

trim IV

trim IV

8.403,36 buget local trimestrial trimestrial

64110000-0 Servicii poştale

5.000,00 buget local

50421000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a
echipamentului medical
72268000-1 - Servicii de furnizare de software și
caracteristici tehnice minimale

Servicii de informare, promovare şi publicitate a activităţii
79341000-6 Servicii de publicitate
Consiliului Judeţean Gorj pentru anul 2022

SERVICII+LUCRĂRI

când e
cazul

50413200-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a
echipamentului de stingere a incendiilor
90670000-4 Servicii de dezinfectare și dezinfestare în
mediul urban sau rural
90460000-9 Servicii de golire a puțurilor de decantare
sau a foselor septice

Servicii de informare, promovare şi publicitate a activităţii
79341000-6 Servicii de publicitate
Consiliului Judeţean Gorj pentru anul 2023
Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan
pentru construirea Parcului Industrial Gorj, punct de lucru 71410000-5 Srvicii de urbanism
Bălești
Servicii instalare panouri permanente duble cu autocolant 79341000-6 - Servicii de publicitate

Serviciul INVESTIȚII PUBLICE

1.848,40 buget local

2.770,00 buget local

1.680,67 buget local
1.000,00 buget local

când e
cazul
când e
cazul
când e
cazul

când e
cazul
când e
cazul
când e
cazul

august

august

79.537,82 buget local noiembrie decembrie
33.613,00 buget local

trim I

Trim I

5.000,00 buget local

trim I

Trim I

18.850,00 buget local

trim.II

trim.II

1

Reabilitare și modernizare Bloc operator obstetrică
ginecologie și scară interioară acces - Spitalul Județean de
Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18 - servicii de
79930000-2 Servicii de proiectare specializată
proiectare pentru elaborarea documentației tehnico –
economice – faza D.A.L.I.

54.276,00 buget local

martie

martie

2

Amenajare grupuri sanitare saloane si spitalizare de zi,
Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”,
comuna Runcu, judeţul Gorj – servicii de proiectare pentru 79930000-2 Servicii de proiectare specializată
elaborarea documentației tehnico – economice – faza
D.A.L.I.

50.070,00 buget local

martie

martie

3

Amenajare Laborator de analize medicale, Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică
judetul Gorj - servicii de dirigenție de șantier

16.749,57 buget local

martie

martie

4

Reabilitare sistem de producere a apei calde de consum
care utilizează energia solară la Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vlamirescu”, comuna Runcu,
județul Gorj - servicii de proiectare pentru elaborarea
documentației tehnice și asistență tehnică din partea
proiectantului

79930000-2 Servicii de proiectare specializată
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

42.100,00 buget local

martie

martie

5

Reabilitare sistem de producere a apei calde de consum
care utilizează energia solară la Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vlamirescu”, comuna Runcu,
județul Gorj - servicii de dirigenție de șantier

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

15.000,00 buget local

iulie

iulie

6

Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul
Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr.8, județul Gorj –
asigurare utilități – elaborare documentație tehnică și
asistență tehnică din partea proiectantului

79930000-2 Servicii de proiectare specializată
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

50.020,16 buget local

martie

martie

7

Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul
Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr.8, județul Gorj –
asigurare utilități – execuție lucrări

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

265.850,28 buget local

aprilie

aprilie

8

Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul
Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr.8, județul Gorj –
asigurare utilități – diriginte de șantier

71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

12.605,04 buget local

mai

mai

9

Reabilitarea și modernizarea Secției Urologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. T.
Vladimirescu, nr. 32” elaborarea documentației tehnicoeconomice faza D.A.L.I.

79930000-2 Servicii de proiectare specializată

50.000,00 buget local

martie

martie

10

Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului,
79930000-2 Servicii de proiectare specializată
nr. 18” –pentru elaborareza documentației tehnicoeconomice faza D.A.L.I

75.230,00 buget local

aprilie

aprilie

Serviciul DRUMURI PUBLICE
SERVICII + LUCRĂRI

1

,,Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359,
comuna Ionești, județul Gorj” - întocmire documentație
tehnico-economică faza Expertiză tehnică (drum, Af) și
Studiu de fezabilitate - fezabilitate - completat cu
elementele specifice din documentaţia de avizare a
lucrărilor de intervenţii (studiu geotehnic și studiu
topografic), Documentația tehnică necesară pentru obținere
avize/acorduri/ autorizații.

71319000-7-Servicii de expertiză
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru
infrastructură
71300000-1 – Servicii de inginerie

75.630,25 buget local

aprilie

aprilie

2

,,Refacere parte carosabila și infrastructură DJ 672-0,7km,
localitatea Godinești, județul Gorj” - întocmire
documentație tehnico-economică faza Expertiză tehnică
(drum, Af) și Studiu de fezabilitate - fezabilitate completat cu elementele specifice din documentaţia de
avizare a lucrărilor de intervenţii (studiu geotehnic și
studiu topografic), Documentația tehnică necesară pentru
obținere avize/acorduri/ autorizații.

71319000-7-Servicii de expertiză
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru
infrastructură
71300000-1 – Servicii de inginerie

67.226,89 buget local

aprilie

aprilie

3

Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul
de investiție ,,Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ
71356200-0 Servicii de asistență tehnică
673, KM 14+900, localitatea Slivilești -0,05 km ȘI DJ 673
km 9 + 200, localitatea Miculești – 0,03 KM”

12.600,00 buget local

mai

mai

4

Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul
de investiție ,,Refacere parte carosabilă si infrastructură
71356200-0 Servicii de asistență tehnică
DJ661 – 0,1 km, localitatea Săcelu”

15.000,00 buget local

mai

septembrie

5

Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul
de investiție ,,Refacere parte carosabilă si infrastructură
71356200-0 Servicii de asistență tehnică
DJ665 – 0,030 km, localitatea Racovița”

14.000,00 buget local

mai

septembrie

6

Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul
de investiție ,,Refacere parte carosabilă si infrastructură
71356200-0 Servicii de asistență tehnică
DJ672B – 0,050 km, localitatea Frătești”

10.000,00 buget local

mai

septembrie

7

Servicii de expertizare tehnică a lucrărilor executate la
obiectivul de investiție: „Refacere infrastructură și parte
carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 665 A - Sat
Bălănești”

71319000-7 Servicii de expertiză

16.806,72 buget local

mai

iunie

80.000,00 buget local permanent permanent

Achiziții exceptate de la Legea nr.98/2016
1

Servicii de formare profesională

80530000-8 Servicii de formare profesională

2

Servicii de pază, protecție și siguranță a patrimoniului
Centrului Militar Județean Gorj

79713000-5 - Servicii de paza

134.466,00 buget local decembrie decembrie

