
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIA NR. 783/2020 
pentru rectificarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2020  

și a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020  
aprobat prin Dispoziția Nr. 1362/2019 privind aprobarea  

Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2020  
al Consiliului Județean Harghita 

 
Președintele Consiliului Județean Harghita; 
Văzând Referatul de aprobare nr. 13267/25.06.2020 al Direcției generale 

programe, proiecte și achiziţii publice privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţie 
publică pe anul 2020 a Consiliului Județean Harghita; 

În baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 23 aliniatul (2), litera f) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale 
art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

În temeiul art. 191 alineatul (1) lit. f) şi art. 196 alineatul (1)  lit. b) OUG. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 
DISPUNE: 

 
Art. I Se aprobă rectificarea Anexei nr. 1 Strategia anuală a achizițiilor publice pe 

anul 2020 a Consiliului Județean Harghita la Dispoziția nr. 1362/2019 a președintelui 
Consiliului Județean Harghita, conform Anexei nr. 1 la prezenta dispoziție, aceasta 
constituind parte integrantă din prezenta dispoziție și reprezentând forma republicată a 
Anexei nr. 1 la Dispoziția nr. 1362/2019 a președintelui Consiliului Județean Harghita. 

Art. II Se aprobă rectificarea Anexei nr. 2 la Dispoziția nr. 1362/2019 a 
președintelui Consiliului Județean Harghita, conform Anexei nr. 2 la prezenta dispoziție, 
aceasta constituind parte integrantă din prezenta dispoziție și reprezentând forma 
republicată a Anexei nr. 2 la Dispoziția nr. 1362/2019 a președintelui Consiliului Județean 
Harghita. 

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, sub coordonarea preşedintelui 
şi a vicepreşedinţilor de resort ai Consiliului Judeţean Harghita. 

 
 
 
 



 
Prezenta dispoziție a fost inițiată de către vicepreședinte Bíró Barna Botond la 

propunerea Direcției generale programe, proiecte și achiziţii publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bíró Barna Botond         Zonda Erika 
     vicepreședinte                  director general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcția generală  administrație publică locală 

director general  
cj. Antal Renáta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Art. IV Prezenta dispoziție se comunică tuturor compartimentelor din cadrul 
Consiliului Judeţean Harghita, președintelui Consiliului Județean Harghita, 
vicepreședinților Barti Tihamér și Bíró Barna Botond, administratorului public Szabó 
Barna, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita. 

 
Miercurea Ciuc, 30.06.2020 
 

PREŞEDINTE  CONTRASEMNEAZĂ 
Borboly Csaba  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 

  Vágássy Alpár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA 
Compartimentul achiziții publice 
Nr.13267/25.06.2020 

                                                                                                               Vizat 
                    Bíró Barna Botond 
                  vicepreședinte 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru rectificarea Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2020 și a  

Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 
aprobat prin Dispoziția Nr. 1362/2019 privind Strategiei anuale de achiziţie publică 

pe anul 2020 al Consiliului Județean Harghita 
 
 

Având în vedere adresele Instituției Prefectului Județului Harghita, înregistrate la 
Consiliul Județean Harghita sub nr. 9740/07.05.2020 și nr. 9742/07.05.2020, având ca 
obiect Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1362/2019, respectiv 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 460/2020, propunem 
rectificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 și a Anexei la Anexa nr. 2 la Nr. 1362/2019 privind 
Strategiei anuale de achiziţie publică pe anul 2020 al Consiliului Județean Harghita, astfel: 

a) Referitor la adresa înregistrată la Consiliul Județean Harghita sub nr. 
9740/07.05.2020: 

 Se solicită eliminarea art. 23 din H.G. nr.395/2016 din Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 
1362/2019, având în vedere că prevederea respectivă a fost abrogată prin H.G. nr. 
419/2018; având în vedere acest aspect propunem la rectificarea Anexei nr. 1 la 
Dispoziția nr. 1362/2019 prin eliminarea art. 23 din H.G. nr.395/2016, conform solicitării 
Instituției Prefectului Județului Harghita 
 Se solicită corectarea pct. 3 și pct. 5 din Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 1362/2019, în 
cadrul cărora se face referire greșită la anul pentru care se adoptă Strategia anuală, 
respectiv corectarea anului 2019 cu anul 2020; având în vedere faptul că este greșit 
specificat anul, în loc de 2020 este trecut 2019, propunem rectificarea Anexei nr. 1 la 
Dispoziția nr. 1362/2019, conform solicitării Instituției Prefectului Județului Harghita 
 Se solicită modificare pct. 21 din Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 1362/2019 pentru a 
intra în legalitate; menționăm faptul că pct. 21 se referă la Poziția B04 din Anexa nr. 2 al 
PAAP pe anul 2020: 

21 B04 Realizare Studiu de 
Fezabilitate, Aplicație de 
finanțare și management 
de proiect pentru 
realizarea investițiilor de 
drum servitute CMID 
Remetea – Ditrău 
respectiv diferite 
optimizări pentru CMID 
Remetea  

79411000-
8 

Servicii 
generale de 
consultanţă în 
management 

Buget 
Local 

1,672,115.00 Procedura 
simplificata 

Iulie 
- 
2020 

Iulie 
- 
2020 

Online 

   
- având în vedere prevederile legale în vigoare, la rubrica privind procedura de 
achiziție, este trecut greșit „Procedură simplificată”, deoarece procedura de achiziție 



conform legii este „Licitație deschisă”, în consecință propunem rectificarea Anexei nr. 2 
la Dispoziția nr. 1362/2019, conform solicitării Instituției Prefectului Județului Harghita 
 

b) Referitor la adresa înregistrată la Consiliul Județean Harghita sub nr. 
9742/07.05.2020: 

 Se solicită modificare pct. 35 din Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 1362/2019 pentru a 
intra în legalitate; menționăm faptul că pct. 21 se referă la Poziția B04 din Anexa 
nr. 2 al PAAP pe anul 2020, punct la care se face referire și mai sus, prin adresa 
Instituției Prefectului Județului Harghita, înregistrată la Consiliul Județean 
Harghita sub nr. 9740/07.05.2020: 

21 B04 Realizare Studiu de 
Fezabilitate, Aplicație de 
finanțare și management 
de proiect pentru 
realizarea investițiilor de 
drum servitute CMID 
Remetea – Ditrău 
respectiv diferite 
optimizări pentru CMID 
Remetea  

79411000-
8 

Servicii 
generale de 
consultanţă în 
management 

Buget 
Local 

1,672,115.00 Procedura 
simplificata 

Iulie 
- 
2020 

Iulie 
- 
2020 

Online 

   
- având în vedere prevederile legale în vigoare, la rubrica privind procedura de achiziție, 
este trecut greșit „Procedură simplificată”, deoarece procedura de achiziție conform legii 
este „Licitație deschisă”, în consecință propunem la rectificarea Anexei nr. 2 la Dispoziția 
nr. 1362/2019, conform solicitării Instituției Prefectului Județului Harghita. 
 
 
 
Miercurea Ciuc, __________/2020 
 
 
 
   Director general                                                                                   Întocmit    
        Zonda Erika                                                                                    Császár Judith 
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ROMÂNIA      Anexa nr. 1 la Dispoziția Nr.________/2020 reprezentând 

JUDEȚUL HARGHITA             forma republicată a Anexei nr.1 la Dispoziția nr. 1362/2019  

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA 
 
  
APROB, 

       Borboly Csaba 
președinte 

 
 

Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2020 
a Consiliului Județean Harghita 

 
 

1) Noţiuni introductive 
 
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare și a HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Județean Harghita a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin 
utilizarea informaţiilor cel puţin a următoarelor elemente estimative: 

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi 
satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din 
solicitările transmise de toate direcțiile/ compartimentele din cadrul autorităţii 
contractante 

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi 
c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru 

derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate 
d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi după caz necesarul de 

resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii 
publice. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul Consiliului Județean Harghita, 
reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de Consiliul 
Județean Harghita în calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar. 

Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în ultimul 
trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică 
cuprinse în aceasta, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante. 

Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul Consiliului Județean Harghita, se poate 
modifica sau completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor 
de mai sus. Introducerea modificărilor și completărilor în prezenta Strategie, este 
condiţională de identificarea surselor de finanţare. 

În cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Consiliului Județean Harghita, 
se va elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat 
pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de 
autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi 
pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia 
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locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 
 

2) Etapele procesului de achiziţie publică care vor fi parcurse în anul 2020 
 

Atribuirea unui contract de achiziţii publică/acord-cadru este rezultatul unui proces ce 
se derulează în mai multe etape. 

Consiliul Județean Harghita în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a se 
documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte: 

a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 
b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru; 
c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării contractului/acordului-cadru. 
 

a) Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică 
Se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate 
Se încheie cu aprobarea de către președintele Consiliului Județean Harghita a 
documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a strategiei de 
contractare pentru procedura respectivă. 
Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală 
sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare, iniţiată de Consiliul Județean Harghita. 
Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 
planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu: 

a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o 
parte, şi resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea 
activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică, pe de altă parte; 

b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a 
contractului de achiziţie publică asociate, dacă este cazul; 

c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia; 
d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, 

măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau 
îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale; 

e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, 
precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea 
contractantă; 

f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 
alin. 2-5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, şi după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, 
decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea 
şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi; 

g) obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare 
contribuie contractul/acordul - cadru respectiv, dacă este cazul; 

h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii 
contractante. 

 
b) Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acordului-cadru începe 

prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în 
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vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, Consiliul Județean 
Harghita va realiza un proces de achiziţie publică prin utilizarea uneia dintre următoarele 
abordări, respectiv cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape 
mai sus identificate existente Ia nivel de autoritate contractantă. Atunci când resursele 
proprii nu permit întocmirea caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice, prin excepţie de 
la regula de mai sus, Consiliul Județean Harghita va recurge Ia ajutorul unui furnizor de 
servicii, selectat în condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice. 

 
3. Programul anual al achiziţiilor publice 

 
Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2020 la nivelul Consiliului Județean 

Harghita se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de direcțiile/ 
compartimentele Consiliului Județean Harghita şi cuprinde totalitatea contractelor de 
achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care Consiliul Județean Harghita intenţionează să le 
atribuie în decursul anului 2020. 
La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020. Consiliul Județean 
Harghita a ţinut cont de: 

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
b) gradul de prioritate a necesităţilor; 
c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 

După aprobarea bugetului propriu, precum și ori de câte ori intervin modificări în bugetul 
Consiliului Județean Harghita, Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020, se 
va actualiza în funcţie de fondurile aprobate. 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 al Consiliului Județean 
Harghita cuprinde informaţii referitoare la: 

a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat 

al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
d) sursa de finanţare; 
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline 
i) codul unic de identificare a fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o 

procedură de atribuire inclusă în programul anual al achiziţiilor publice. 
După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 Consiliul 
Județean Harghita are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, 
precum şi orice modificări asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care 
se referă la: 
a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este 

mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Lege; 
b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau 

egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.  
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 se va publica de asemenea, pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Harghita: www.judetulharghita.ro  

http://www.judetulharghita.ro/
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Având în vedere dispoziţiile art. 4 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, conform căruia „prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţia autorităţilor contractante şi a 
furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se utilizează pentru 
planificarea portofoliului de achiziţii la nivelul autorităţii contractante, fundamentarea 
deciziei de realizare a procesului de achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, 
precum şi pentru prevenirea/diminuarea riscurilor în achiziţii publice ”, Consiliul Județean 
Harghita va proceda la revizuirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2020 al Consiliului Județean Harghita, în vederea punerii de acord cu actele normative ce 
se vor elabora/aproba în legătură cu prezenta strategie, în termen de tel 15 zile de la 
data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în actele normative ce 
se vor elabora/aproba. 
 

4. Sistemul de control intern 
 
Având în vedere noua legislaţie privind achiziţiile publice, ca și document de politica 
internă Consiliul Județean Harghita prin reprezentantul sau legal consideră că sistemul 
propriu de control intern trebuie să acopere toate fazele procesului de achiziţii publice 
de la pregătirea achiziţiei până la executarea contractului, iar cerinţele efective trebuie 
diferenţiate în funcţie de mărimea Consiliului Județean Harghita ca și autoritate 
contractanta. 

De asemenea, având în vedere standardele de control intern pentru gestionarea 
efectivă a procesului de achiziţii publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informaţii 
şi matricea responsabilităţilor) pentru a stabili cerinţele pentru activităţile de control 
intern, controlul intern va trebui să includă cel puţin următoarele faze:  

- pregătirea achiziţiilor,  
- redactarea documentaţiei de atribuire,  
- desfăşurarea procedurii de atribuire,  
- implementarea contractului. 

Sistemul de control intern trebuie sa includă următoarele principii: 
- Separarea atribuţiilor, cel puţin între funcţiile operaţionale şi funcţiile financiare/de 

plată, persoanelor responsabile cu achiziţiile publice şi departamentelor tehnice şi 
economice, cerinţe de separare a atribuţiilor. 

- „Principiul celor 4 ochi”, care implică împărţirea clară a sarcinilor în doi paşi: pe de o 
parte iniţierea şi pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite. 

- Fundamentarea avizelor interne precum cele acordate de direcțiile economic şi 
juridic, pe bază de liste de verificare şi alte instrumente. 
Sistemul de control intern trebuie sa includă, de asemenea, un document de politică 
privind conflictul de interese, document asumat de conducerea Consiliului Județean 
Harghita, precum și de tot personalul instituției. 
 

5.  Excepţii 
Prin excepţie de la art. 12 alin. 1 din HG nr.395/2016-publicata în Monitorul oficial nr.423 
din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
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98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care 
Consiliul Județean Harghita va implementa în cursul anului 2020 proiecte finanţate din 
fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a 
elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent 
proiectului respectiv, după semnarea contractului de finanțare/ cofinanțare aferent, cu 
respectarea procedurilor de elaborare cuprinse în legislaţia achiziţiilor publice, a 
procedurilor prevăzute în prezenta Strategie. 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice precum și ale art. 1 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și 
completările ulterioare, cu referire la exceptările de la legislaţia achiziţiilor publice a 
achiziţiilor de produse, servicii și/sau lucrări care nu se supun regulilor legale, Consiliul 
Județean Harghita va proceda la achiziţia de produse, servicii și/sau lucrări exceptate, pe 
baza propriilor proceduri interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza 
atribuirii contractelor de achiziţie publică respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, 
recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, asumarea răspunderii. 

Astfel, s-a aprobat cu Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 
832/2018 modificarea Procedurii efectuării achizițiilor directe de produse, servicii și 
lucrări de către Consiliul Județean Harghita, respectiv a Anexei nr. 1 la Dispoziția nr. 
862/2016 privind aprobarea Metodologiei efectuării achizițiilor directe de produse, servicii 
și lucrări de către Consiliul Județean Harghita. 

Consiliul Județean Harghita va derula procedurile de achiziţie numai prin sistemul 
electronic al achiziţiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza 
numai în condiţiile legii și numai pentru situaţiile expres reglementate prin lege. 
 

6. Prevederi finale și tranzitorii 
 

Consiliul Județean Harghita, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, 
are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, precum 
și a tuturor achiziţiilor de produse, servicii şi lucrări, ca parte a Strategiei anuale de 
achiziţii publice. 
 
În derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne proprii precum și a 
tuturor procedurilor de achiziţie, Consiliul Județean Harghita este responsabilă pentru 
modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia 
directă, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile. 
 
Miercurea Ciuc, la____________2020 
 
 

Zonda Erika         Császár Judith 
        director general     consilier achiziții publice 



Nr 

cr

t.

Nr. 

Def.

Obiectul achiziției directe Cod 

bugetar

Cod CPV Denumire CPV Sursa 

de 

finanț

are

Valoarea 

Estimata

Procedura 

stabilită/ 

instrument

e

Data 

(luna)  

estimată 

pentru

Data  

(luna) 

estimata 

pentru

Modalit

atea de 

derular

e 

Direcția

Lei fără TVA specifice 

pentru 

derularea 

procedurii

inițierea 

procedur

ii

atribuirea 

contractul

ui de 

achiziție 

publică/ 

acordului 

cadru

a 

proced

urii de 

atribuir

e 

online/ 

offline

Compart

imentul 

achiziții 

publice

Direcția 

inițializa

toare a 

procedur

ii

1 A04 Furnizare gaze naturale 51.02.01.03 - 

20.01.03

09123000-7 Gaze naturale Buget 

Local

1,386,000.00 Exceptie Septembri

e - 2021

Noiembrie - 

2020

Offline Lakatos 

Zsolt

Baricz 

Gergely

Directia 

generala 

patrimoniu
TOTAL 09120000-6 1,386,000.00

2 A03 Furnizare energie electrică 51.02.01.03 - 

20.01.03

09310000-5 Electricitate Buget 

Local

650,000.00 Exceptie August - 

2020

August - 

2020

Offline Lakatos 

Zsolt

Baricz 

Gergely

Directia 

generala 

patrimoniu
TOTAL 09310000-5 650,000.00

3 A02 Achiziția publică privind furnizarea de 

fructe şi legume proaspete, lapte şi 

produse lactate precum şi de produse 

de panificaţie la nivelul județului 

Harghita pe perioada 2020-2024 în 

cadrul Programul pentru şcoli al 

României   

65.02.03.01 - 

57.02.02,65.

02.03.02 - 

57.02.02

15811000-6 Produse de 

panificaţie

Buget 

Local

22,018,348.62 Licitație 

deschisă

Iunie - 

2020

Septembrie - 

2020

Online Sabău 

Andrea

Juhasz 

Ildiko-

Maria

Directia 

generala 

economica

TOTAL 15810000-9 22,018,348.62

4 A05 Furnizarea cartuşelor de toner, 

cartuşelor de cerneală şi pieselor de 

schimb (cilindri, cuptoare, kit de 

curățare, kit de transfer, kit de 

mentenanță, recipient toner rezidual, 

etc.) pentru imprimante, copiatoare şi 

faxuri -Lot 2

51.02.01.03 - 

20.01.09

30100000-0 Maşini, echipament 

şi accesorii de birou, 

cu excepţia 

computerelor, a 

imprimantelor şi a 

mobilierului

Buget 

Local

189,858.00 Procedura 

simplificata

Aprilie - 

2020

Mai - 2020 Online Gergely 

Maria

Baricz 

Gergely

Directia 

generala 

patrimoniu

TOTAL 30100000-0 189,858.00

5 A06 Furnizarea de mixtură stocabilă rece 84.02.03.01 - 

20.02

44113900-4 Materiale de 

întreţinere rutieră

Buget 

Local

75,000.00 Licitație 

deschisă

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Csaszar 

Judith

Dajka 

Zoltan

Directia 

generala 

tehnica
TOTAL 44110000-4 75,000.00

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA Anexa nr.2 la Dispoziția Nr. ___________/2020 a președintelui CJ Harghita reprezentând forma republicată a

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME, PROIECTE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE Anexei nr. 2 la Dispoziția Nr. 1362/2019 a președintelui CJ Harghita 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE Se aprobă,

Borboly Csaba

președinte

Programul anual al achizițiilor publice ale Consiliului Județean Harghita - Anul 2020

Persoane 

responsabile cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire

1 



6 A01 Achiziția publică de furnizare, cu privire 

la furnizarea produselor de panificaţie, 

lapte şi produse lactate conform HG 

533/2018 și HG 640/2017  

65.02.03.01 - 

57.02.02,65.

02.03.02 - 

57.02.02

79950000-8 Servicii de 

organizare de 

expoziţii, de târguri 

şi de congrese

Buget 

Local

7,059,757.80 Contract 

subsecvent

Septembri

e - 2020

Septembrie - 

2020

Online Sabău 

Andrea

Pogonyi 

Eniko

Directia 

generala 

economica

TOTAL 79950000-8 7,059,757.80

TOTAL A - Contracte de Furnizare 31,378,964.42

1 B05 Servicii de reparare şi de întreţinere a 

autovehiculelor și a echipamentelor 

conexe pe anul 2020-2021

51.02.01.03 - 

20.01.30

50110000-9 Servicii de reparare 

şi de întreţinere a 

autovehiculelor şi a 

echipamentelor 

conexe

Buget 

Local

257,000.00 Procedura 

simplificata

Martie - 

2020

Aprilie - 

2020

Online Gergely 

Maria

Ambrus 

Imre

Directia 

generala 

patrimoniu

TOTAL 50110000-9 257,000.00

2 B02 Servicii de transport aerian 51.02.01.03 - 

20.06.02,80.

02.01.10 - 

20.06.02,80.

02.01.10 - 

58.01.01,80.

02.01.10 - 

58.01.02

60400000-2 Servicii de transport 

aerian

Buget 

Local

161,666.00 Procedura 

simplificata

Iunie - 

2020

Iunie - 

2020

Online Gyorgy 

Emilia

Vița 

Clarissa

Directia 

generala 

economica

TOTAL 60400000-2 161,666.00

3 B11 Reabilitare sistem rutier pe DJ 153C, km 

51+150-62+751

84.02.03.01 - 

71.01.30

71322500-6 Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

infrastructura de 

transport

Buget 

Local

168,067.23 Licitație 

deschisă

Ianuarie - 

2020

Martie - 

2020

Online Sabău 

Andrea

Suciu 

Robert

Directia 

generala 

tehnica

4 B10 Consolidare sistem rutier pe DJ 125, km 

18+900-23+630, DJ 125A, km 0+000-

8+900

84.02.03.01 - 

71.01.30

71322500-6 Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

infrastructura de 

transport

Buget 

Local

159,663.87 Procedura 

simplificata

Ianuarie - 

2020

Martie - 

2020

Online Gyorgy 

Emilia

Schmutze

r Istvan

Directia 

generala 

tehnica

5 B18 Reabilitare DJ 137, km 0+000 - 21+400 

(PT)

84.02.03.01 - 

71.01.30

71322500-6 Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

infrastructura de 

transport

Buget 

Local

495,798.32 Licitație 

deschisă

Martie - 

2023

Mai - 2020 Online Groza 

Noemi

Gaspar 

Balazs

Directia 

generala 

tehnica

6 B19 Reabilitare DJ 125, km 0+000 - 18+952 

(PT)

84.02.03.01 - 

71.01.30

71322500-6 Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

infrastructura de 

transport

Buget 

Local

312,605.04 Procedura 

simplificata

Mai - 2023 Iulie - 2020 Online Csaszar 

Judith

Gaspar 

Balazs

Directia 

generala 

tehnica

7 B20 Reabilitare DJ 128, km 0+000 - 20+836 

(PT)

84.02.03.01 - 

71.01.30

71322500-6 Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

infrastructura de 

transport

Buget 

Local

386,554.62 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Csaszar 

Judith

Gaspar 

Balazs

Directia 

generala 

tehnica

2 



8 B12 Reabilitare DJ 137, Odorheiu Secuiesc - 

intersecția cu DJ 137A, km 0+000 - 

4+300 (PT) 

84.02.03.01 - 

71.01.30

71322500-6 Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

infrastructura de 

transport

Buget 

Local

126,050.42 Procedura 

simplificata

Februarie - 

2020

Aprilie - 

2020

Online Csato 

Erzsebet

Gaspar 

Balazs

Directia 

generala 

tehnica

9 B17 Lucrări de remediere aferente 

obiectivului Reabilitare DJ 132 

(elaborare documentație cu cantități de 

lucrări de remediere în perioada de 

bună execxuție)

84.02.03.01 - 

71.01.30

71322500-6 Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

infrastructura de 

transport

Buget 

Local

35,294.12 Procedura 

simplificata

Aprilie - 

2020

Iunie - 

2020

Online Lakatos 

Zsolt

Papai 

Carol

Directia 

generala 

tehnica

TOTAL 71320000-7 1,684,033.62

10 B08 Servicii cadastrale având ca obiect 

întocmirea documentației cadastrale și 

intabularea unor drumuri județene din 

domeniul public al Județului Harghita 

din zona Ciuc

51.02.01.03 - 

20.30.30

71354300-7 Servicii de cadastru Buget 

Local

148,622.60 Procedura 

simplificata

Iunie - 

2020

Iulie - 2020 Online Sabău 

Andrea

Tamas 

Botond

Directia 

generala 

tehnica

11 B09 Servicii cadastrale având ca obiect 

întocmirea documentației cadastrale și 

intabularea unor drumuri județene din 

domeniul public al Județului Harghita 

din zona Gheorgheni

51.02.01.03 - 

20.30.30

71354300-7 Servicii de cadastru Buget 

Local

127,580.60 Procedura 

simplificata

Martie - 

2020

Mai - 2020 Online Sabău 

Andrea

Tamas 

Botond

Directia 

generala 

tehnica

TOTAL 71350000-6 276,203.20

12 B15 Servicii de supraveghere pentru 

”Reabilitare DJ 123, km 

7+000+21+500, inclusiv refacerea 

drumului la km 7+900-7+940 și 

repararea a 4 podețe afectate de 

inundațiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 

2016”

84.02.03.01 - 

71.01.01

71520000-9 Servicii de 

supraveghere a 

lucrărilor

Buget 

Local

295,000.00 Procedura 

simplificata

Martie - 

2020

Aprilie - 

2020

Online Lakatos 

Zsolt

Kész Imre 

Viktor

Directia 

generala 

tehnica

13 B06 Servicii de supraveghere pentru 

”Reabilitare DJ 127, județul Harghita, 

km 8+921-30+500”

84.02.03.01 - 

71.01.01

71520000-9 Servicii de 

supraveghere a 

lucrărilor

Buget 

Local

344,681.24 Procedura 

simplificata

Ianuarie - 

2020

Februarie - 

2020

Online Csaszar 

Judith

Molnar 

Zsuzsann

a

Directia 

generala 

tehnica
14 B07 Servicii de supraveghere pentru 

”Modernizare sistem rutier pe DJ 135, 

limita județului Mureș - Atid, km 

45+400 - 57+500”

84.02.03.01 - 

71.01.01

71520000-9 Servicii de 

supraveghere a 

lucrărilor

Buget 

Local

250,000.00 Procedura 

simplificata

Ianuarie - 

2020

Ianuarie - 

2020

Online Groza 

Noemi

Molnar 

Zsuzsann

a

Directia 

generala 

tehnica

15 B21 Servicii de supraveghere pentru 

”Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, 

județul Harghita, km 13+100-21+200”

84.02.03.01 - 

71.01.01

71520000-9 Servicii de 

supraveghere a 

lucrărilor

Buget 

Local

149,000.00 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iunie - 

2020

Online Csato 

Erzsebet

Molnar 

Zsuzsann

a

Directia 

generala 

tehnica

TOTAL 71520000-9 1,038,681.24

16 B04 Realizare Studiu de Fezabilitate, 

Aplicație de finanțare și management de 

proiect pentru realizarea investițiilor de 

drum servitute CMID Remetea – Ditrău 

respectiv diferite optimizări pentru CMID 

Remetea 

74.02.50 - 

20.30.30

79411000-8 Servicii generale de 

consultanţă în 

management

Buget 

Local

1,672,115.00 Licitație 

deschisă

Iulie - 

2020

Iulie - 2020 Online Csato 

Erzsebet

Zolya 

Laszlo 

Andras

Arhitect sef

TOTAL 79410000-1 1,672,115.00

17 B14 Servicii de pază pentru anul 2020 51.02.01.03 - 

20.01.09

79713000-5 Servicii de pază Buget 

Local

580,000.00 Exceptie Ianuarie - 

2020

Ianuarie - 

2020

Offline Csato 

Csaba

Csato 

Csaba

Directia 

generala 

patrimoniu

3 



TOTAL 79710000-4 580,000.00

18 B01 Tipărirea de „Atestat de producător” și 

„Carnet de comercializare a produselor 

din sectorul agricol”

51.02.01.03 - 

20.01.30

79823000-9 Servicii de tipărire şi 

de livrare

Buget 

Local

207,000.00 Exceptie Ianuarie - 

2020

Ianuarie - 

2020

Offline Petroni 

Zsolt

Petroni 

Zsolt

Directia 

generala 

patrimoniu

TOTAL 79820000-8 207,000.00

19 B13 Achiziția publică de servicii, în vederea 

implementării măsurilor educative 

însoțitoare distribuţiei fructelor, 

legumelor, laptelui şi produselor lactate 

instituțiilor școlare în județul Harghita, 

în cadrul ,,Programul pentru şcoli al 

României!„ 

65.02.03.02 - 

20.30.30

79950000-8 Servicii de 

organizare de 

expoziţii, de târguri 

şi de congrese

Buget 

Local

384,873.95 Procedura 

simplificata

Iunie - 

2020

Septembrie - 

2020

Online Sabău 

Andrea

Juhasz 

Ildiko-

Maria

Directia 

generala 

economica

TOTAL 79950000-8 384,873.95

20 B03 Servicii de colectare, transport și 

neutralizare  a cadavrelor și deșeurilor 

de origine animală nedestinate 

consumului uman, provenite din 

gospodăriile crescătorilor individuali de 

animale  

83.02.50 - 

20.01.09

90524300-9 Servicii de înlăturare 

a deşeurilor 

biologice

Buget 

Local

600,000.00 Procedura 

simplificata

Ianuarie - 

2020

Ianuarie - 

2020

Online Gyorgy 

Emilia

Szebeni 

Erika

Arhitect sef

TOTAL 90520000-8 600,000.00

21 B16 Servicii de curățenie din palatului 

administrativ al Consiliului Județean 

Harghita.

51.02.01.03 - 

20.01.09

90910000-9 Servicii de curăţenie Buget 

Local

151,260.50 Procedura 

simplificata

Iunie - 

2020

August - 

2020

Online Gyorgy 

Emilia

Petres 

Eva

Directia 

generala 

patrimoniu
TOTAL 90910000-9 151,260.50

TOTAL B - Contracte de Servicii 7,012,833.51

1 C09 Modernizarea infrastructurii rutiere si 

tehnici edilitare in str. Soret, fn, 

localitatea Corund, Etapa 1 Lucrari de 

reconstruire a podului peste paraul 

Corund si executia drumului pe sectorul 

0+410 kmm - 0+616 km

84.02.03.01 - 

71.01.01

45000000-7 Lucrări de construcţii Buget 

Local

2,341,543.84 Procedura 

simplificata

August - 

2020

Septembrie - 

2020

Online Gyorgy 

Emilia

Zolya 

Laszlo 

Andras

Arhitect sef

TOTAL 45000000-7 2,341,543.84

2 C16 Lucrări de reabilitare şi reamenajare a 

Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod 

51.02.01.03 - 

71.01.01

45212410-3 Lucrări de construcţii 

de clădiri pentru 

cazare

Buget 

Local

517,578.81 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Sabău 

Andrea

Csurka 

Lajos

Directia 

generala 

tehnica

3 C17 Lucrări de reabilitare şi reamenajare a 

Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod 

51.02.01.03 - 

71.01.01

45212410-3 Lucrări de construcţii 

de clădiri pentru 

cazare

Buget 

Local

627,959.90 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Sabău 

Andrea

Csurka 

Lajos

Directia 

generala 

tehnica

4 C21 Lucrări de reabilitare şi reamenajare a 

Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod 

51.02.01.03 - 

71.01.01

45212410-3 Lucrări de construcţii 

de clădiri pentru 

cazare

Buget 

Local

517,578.81 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Sabău 

Andrea

Csurka 

Lajos

Directia 

generala 

tehnica

5 C22 Lucrări de reabilitare şi reamenajare a 

Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod 

51.02.01.03 - 

71.01.01

45212410-3 Lucrări de construcţii 

de clădiri pentru 

cazare

Buget 

Local

627,959.90 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Sabău 

Andrea

Csurka 

Lajos

Directia 

generala 

tehnica

TOTAL 45210000-2 2,291,077.42
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6 C04 Pod pe DJ 153D, km 11+795 

Subcetate, comuna Subcetate, județul 

Harghita

84.02.03.01 - 

71.01.01

45221110-6 Lucrări de construcţii 

de poduri

Buget 

Local

2,457,571.43 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Mai - 2020 Online Gyorgy 

Emilia

Balazs 

Zoltan

Directia 

generala 

tehnica
TOTAL 45220000-5 2,457,571.43

7 C08 Reabilitare DJ123C, km 1+856 - 7+000 - 

ieșire sat Hosasău

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233000-9 Lucrări de 

construcţii, de 

fundaţie şi de 

îmbrăcare a 

autostrăzilor şi a 

drumurilor

Buget 

Local

4,605,370.00 Procedura 

simplificata

Aprilie - 

2020

Mai - 2020 Online Csato 

Erzsebet

Balazs 

Zoltan

Directia 

generala 

tehnica

8 C11 Construire trotuar lângă drumul 

județean DJ 126 în comuna Joseni

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233161-5 Lucrări de construcţii 

de trotuare

Buget 

Local

815,000.00 Exceptie - 

Negociere

Februarie - 

2020

Martie - 

2020

Online Sabău 

Andrea

Bardocz 

Aron

Directia 

generala 

tehnica
9 C13 Construire trotuar langa DJ 123D in 

comuna Sancraieni, judetul Harghita

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233161-5 Lucrări de construcţii 

de trotuare

Buget 

Local

856,381.00 Procedura 

simplificata

Septembri

e - 2020

Noiembrie - 

2020

Online Sabău 

Andrea

Bardocz 

Aron

Directia 

generala 

tehnica
10 C14 Sistem de alimentare cu apă în comuna 

Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita

70.02.05.01 - 

71.01.01

45232150-8 Lucrări pentru 

conducte de 

alimentare cu apă

Buget 

Local

849,544.54 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Gyorgy 

Emilia

Bardocz 

Aron

Directia 

generala 

tehnica
11 C18 Construire trotuar langa DJ 123D in 

comuna Sancraieni, judetul Harghita

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233161-5 Lucrări de construcţii 

de trotuare

Buget 

Local

856,381.00 Procedura 

simplificata

Septembri

e - 2020

Noiembrie - 

2020

Online Sabău 

Andrea

Bardocz 

Aron

Directia 

generala 

tehnica
12 C19 Sistem de alimentare cu apă în comuna 

Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita

70.02.05.01 - 

71.01.01

45232150-8 Lucrări pentru 

conducte de 

alimentare cu apă

Buget 

Local

849,544.54 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Gyorgy 

Emilia

Bardocz 

Aron

Directia 

generala 

tehnica
13 C01 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare 

sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 

113A

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233000-9 Lucrări de 

construcţii, de 

fundaţie şi de 

îmbrăcare a 

autostrăzilor şi a 

drumurilor

Buget 

Local

9,567,830.00 Procedura 

simplificata

Martie - 

2020

Martie - 

2020

Online Groza 

Noemi

Balazs 

Zoltan

Directia 

generala 

tehnica

14 C07 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 

14+200-22+390, comuna Atid - satul 

Atia, comuna Corund

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233000-9 Lucrări de 

construcţii, de 

fundaţie şi de 

îmbrăcare a 

autostrăzilor şi a 

drumurilor

Buget 

Local

16,320,647.06 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 C24 Online Groza 

Noemi

Molnar 

Zsuzsann

a

Directia 

generala 

tehnica

15 C12 Reabilitare DJ 133, între limita cu 

județul Mureș și intersecția cu DC15, km 

15+000-16+396 - modificat

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233000-9 Lucrări de 

construcţii, de 

fundaţie şi de 

îmbrăcare a 

autostrăzilor şi a 

drumurilor

Buget 

Local

2,667,285.00 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Groza 

Noemi

Molnar 

Zsuzsann

a

Directia 

generala 

tehnica

16 C05 Lucrări zona CFR privind proiectul 

”Modernizare DJ 126, km 0+000-

5+650"

84.02.03.01 - 

71.01.01

45234140-9 Lucrări de construcţii 

de pasaje la nivel

Buget 

Local

1,059,478.99 Procedura 

simplificata

Martie - 

2020

Martie - 

2020

Online Lakatos 

Zsolt

Molnar 

Zsuzsann

a

Directia 

generala 

tehnica
17 C02 Refacere lucrări și infrastructură apărare 

pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv 

reparații 1 pod și a 8 podețe afectate de 

inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 

2016 

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233000-9 Lucrări de 

construcţii, de 

fundaţie şi de 

îmbrăcare a 

autostrăzilor şi a 

drumurilor

Buget 

Local

10,347,672.27 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Mai - 2020 Online Csato 

Erzsebet

Molnar 

Zsuzsann

a

Directia 

generala 

tehnica
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18 C06 Modernizare DJ 125A, km 8+900-

11+500

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233000-9 Lucrări de 

construcţii, de 

fundaţie şi de 

îmbrăcare a 

autostrăzilor şi a 

drumurilor

Buget 

Local

4,847,680.67 Procedura 

simplificata

Martie - 

2020

Martie - 

2020

Online Sabău 

Andrea

Schmutze

r Istvan

Directia 

generala 

tehnica

19 C03 Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, 

km 19+400-20+300 (proiectare și 

execuție) - modificare

84.02.03.01 - 

71.01.01

45233000-9 Lucrări de 

construcţii, de 

fundaţie şi de 

îmbrăcare a 

autostrăzilor şi a 

drumurilor

Buget 

Local

3,610,000.00 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Mai - 2020 Online Lakatos 

Zsolt

Suciu 

Robert

Directia 

generala 

tehnica

TOTAL 45230000-8 59,920,100.07

20 C10 Stație de epurare nouă tip SBR pentru 

localitatea Băile Homorod (proiectare și 

execuție) - modificare

74.02.06 - 

71.01.01

45252100-9 Lucrări de construcţii 

de staţii de epurare

Buget 

Local

3,109,243.70 Procedura 

simplificata

Martie - 

2020

Mai - 2021 Online Lakatos 

Zsolt

Gaspar 

Balazs

Directia 

generala 

tehnica
21 C23 Stație de epurare nouă tip SBR pentru 

localitatea  Băile Homorod (proiectare și 

execuție)

74.02.06 - 

71.01.01

45252100-9 Lucrări de construcţii 

de staţii de epurare

Buget 

Local

3,010,000.00 Procedura 

simplificata

Iunie - 

2020

Iulie - 2020 Online Sabău 

Andrea

Gaspar 

Balazs

Directia 

generala 

tehnica
TOTAL 45250000-4 6,119,243.70

22 C20 Reabilitare/spor putere transformare 

Spital Județean de Urgență Miercurea 

Ciuc 

66.02.06.01 - 

71.01.01

45317200-4 Lucrări de instalare 

electrică de 

transformatoare

Buget 

Local

418,125.21 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Csato 

Erzsebet

Csurka 

Lajos

Directia 

generala 

tehnica

23 C15 Reabilitare/spor putere transformare 

Spital Județean de Urgență Miercurea 

Ciuc 

66.02.06.01 - 

71.01.01

45317200-4 Lucrări de instalare 

electrică de 

transformatoare

Buget 

Local

418,125.21 Procedura 

simplificata

Mai - 2020 Iulie - 2020 Online Csato 

Erzsebet

Csurka 

Lajos

Directia 

generala 

tehnica

TOTAL 45310000-3 836,250.42

TOTAL C - Contracte de Lucrari 73,965,786.88

TOTAL ACHIZITII 112,357,584.81

Miercurea Ciuc,___________2020

Avizat, Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice

Direcția generală economică Compartimentul achiziții publice

Bicajanu Vasile Groza Noémi

director general director general adjunct
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