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PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2021

Nr. 

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție 

publică / acordului - cadru
COD CPV

  Valoarea 

estimată a 

contractului 

acordului - cadru                       

LEI, fara TVA

 Sursa de 

finanțare

Procedura stabilită/instrumente 

specifice pentru derularea 

procesului de achiziţie

Data (luna) estimată 

pentru iniţierea 

procedurii

Data (luna) estimată 

pentru atribuirea 

contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru

 Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

online/offline

Persoana 

responsabilă cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire

1

Actualizare documentație tehnico-economică 

pentru obiectivul: „Reconstrucție ecologică 

forestieră pe terenuri degradate constituite în 

perimetrul de ameliorare Cetariu de pe raza 

comunei Cetariu”,  județul Bihor

77200000-2 25500

Bugetul de stat 

+ fondul de 

ameliorare

Procedura simplificată _mai 2021 _iulie 2021 online

Președintele 

comisiei de 

achiziții publice

2

,,Perdele forestiere de protecție a drumului 

national DN7 – pozitia km 523+200-

523+600 dr ; 524+000-524+500 dr ; 

578+300-578+500 dr ; 582+600-580+800 

dr ; 581+400-581+700 dr ; 583+700-

584+000 dr” , jud. Arad

77200000-2 4400

Bugetul de stat 

+ fondul de 

ameliorare

Procedura simplificată _mai 2021 _iulie 2021 online

Președintele 

comisiei de 

achiziții publice

3

,,Perdele forestiere de protecție a drumului 

national DN69 - pozitia km - 26+000-28+ 

200 stg; 26+000-28+200dr; 33+000-35+100 

stg; 33+000-35+100 dr;  36+000-37+200 stg; 

36+000-37+200 dr; 39+300-40+300stg; 39+ 

300-40+300 dr ;  41+200-41+800 stg ; 41+ 

200-41+800 dr ; 42+300-45+700 stg ; 42+ 

300-45+700 dr”, jud. Arad

77200000-2 48000

Bugetul de stat 

+ fondul de 

ameliorare

Procedura simplificată _mai 2021 _iulie 2021 online

Președintele 

comisiei de 

achiziții publice

4

Servicii pt silvicultură conexe - 

Reconstrucție ecologică pe terenuri degradate 

constituite în perimetrul de ameliorare 

Cetariu, com Cetariu, Jud Bihor - 72.26 ha

77230000-1 1.980.696

Bugetul de stat 

+ fondul de 

ameliorare

Licitație deschisă _iulie 2021 _sept. 2021 online

Președintele 

comisiei de 

achiziții publice

Total 2.058.596

Întocmit

ing. Szatmári László


