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PROGRAMUL  ANUAL AL ACHIZITIIOLR PUBLICE-2022 
Anexa privind achizitiile directe (anexa 2 la HCL 37/2022) 

 

 
Nr 

Crt. 

 

Obiectul achizitiei directe Cod 

CPV 

Valoare estimta  Sursa de finantare Data estimata 

pentru 

initiere  

Data estimata pentru 

finalizare 
(lei fara TVA) 

1  Lucrari de executie instalatie de detectare ,semnalizare si 

avertizare incendiu a sediul Primariei Hateg 
45300000-0 45.106,00 buget local mai  octombrie 

2 Lucrari de reparatii cladiri din domeniul public  45453000-7 277.311,00 buget local martie decembrie 

3 Lucrari de Reparatii  curente-sediu Primarie  45453100-8 100.840,00 buget local mai octombrie 

4 Reparatii strazi 45233252-0 336.134,00 buget local aprilie decembrie 

5 Lucrari de reparatii  sala de sport-instalatii de incalzire  45315000-8 12.605,00 buget local mai iunie 

6 Lucrari de reparatii sala de sport-  reabilitare pardoseli , 
amenajare/renovare 

45453100-8 125.000,00 buget local februarie martie 

7 Lucrari de reabilitare si modernizare a fostelor  cladiri unitati  

de invatamant din Silvasu de Jos si Silvasu de Sus in vederea 

schimbarii destinatiei 

45453000-7 126.050,00 buget local septembrie octombrie 

8 Proiectare si executie,,  Infiintare trotuar str.N.Titulescu" 45233140-2 

71322000-1 

63.025,00 buget local aprilie mai 
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9 Extindere retele electrice str.Iancu de Hunedoara, Avram Iancu, 

Horea 
45231400-9 42.017,00 buget local august noiembrie 

10 Proiectare si executie ,,sistem de supraveghere video, 

sonorizare pentru obiectivul ,, construire scoala gimnaziala" 
32323500-8 

71322000-1 

84.033,00 buget local februarie  mai 

11 Amenajare si dotare parc de agrement si sport in Nalatvad 45112720-8 42.017,00 buget local mai iunie 

12 Lucrari de reparatii alei cimitir  45233200-1 200.000,00 buget local iunie iulie 

13 
 

Servicii de audit supraveghere ISO 9001,ISO 14001 79132000-8 2.300,00 buget local martie octombrie 

14 Prestari servicii interpretare pentru persoane cu deficiente auz  79540000-0 1.500,00 buget local mai decembrie 

15 Materiale sanitare  33000000-0 700,00 buget local februarie  decembrie 

16 Servicii de ridicare deseuri medicale provenite din activitati 

medicale (cabinete medicale scolare)  

90511300-5 1.600,00 buget local martie decembrie 

17 Medicamente  33690000-3 5.000,00 buget local mai decembrie 
18 Dezinfectanti  24455000-8 1.500,00 buget local aprilie decembrie 

19 Lampi UV -4 buc., pulsoximetre -4 buc., tensiometre -4 buc. 33100000-1 4.200,00 buget local martie decembrie 

20 Manusi ,masti chirugicale 33141420-0 
33141000-0 

1.500,00 buget local martie decembrie 

21 Achizitionare tichete sociale gardinita 30199770-8 100,00 buget local aprilie decembrie 

22 Servicii de analize medicale 85140000-2 2.800,00 buget local mai decembrie 

23 Achizitionare antivirus  48760000-3 4.500,00 buget local februarie martie 

24 Diverse formulare, tipizate, imprimate de papetarie, pliante 

,panouri de impact 
22458000-5 4.000,00 buget local februarie octombrie 

25 Achizitionare servicii cultural-artistice pentru persoane 
varstnice/cu handicap 

79952100-3 3.000,00 buget local octombrie noiembrie 

26 Servicii de medicina muncii 85147000-1 7.500,00 buget local februarie decembrie 

27 Servicii de SSM si PSI 71317100-4 8.000,00 buget local februarie decembrie 

28 Servicii de reparatii si revizii tehnice ,ITP la autospecialele din 

dotarea SVSU 

50112100-4 4.200,00 buget local martie decembrie 

29 Uleiuri,antigel ,  piese auto pentru autospecialele din dotarea 

SVSU 

09211000-1 4.200,00 buget local martie decembrie 

30 Servicii de analize medicale-SVSU 
85148000-8 

2.000,00 buget local februarie decembrie 

31 Servicii de asigurare -SVSU si Primarie 66510000-8 12.605,00 buget local martie decembrie 

32 Servicii de administrare a padurii 77231300-1 14.625,00 buget local februarie decembrie 

33 Servicii de exploatare a masei lemnoase 77211100-3 16.800,00 buget local octombrie decembrie 

34 Servicii de distributie apa potabila -sediul Primariei  65111000-4 10.800,00 buget local februarie decembrie 
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35 Achizitionare cartuse si tonere 30125100-2 

30125110-5 

30125120-3 

70.000,00 buget local februarie decembrie 

36 Articole de papetarie, rechizite,hartie copiator 30199000-0 20.000,00 buget local februarie decembrie 

37 Servicii de intretinere a centralelor termice  50720000-8 16.800,00 buget local februarie decembrie 

38 Steaguri/drapele 35821000-5 2.500,00 buget local mai noiembrie 

39 Servicii de verificare hidranti , stingatoare si reincarcare 

stingatoare 

50413200-5 6.722,00 buget local mai decembrie 

40 Servicii de verificare periodica a cosurilor de fum 90915000-4 4.500,00 buget local februarie decembrie 

41 Servicii de masuratori prize pamant si continuitate 50711000-2 4.000,00 buget local februarie  decembrie 

42 Servicii de certificare semnaturi electronice extins 
   

79132100-9 

1.000,00 buget local mai august 

43 Servicii de intretinere si reparatii aer conditionat 50800000-3 6.000,00 buget local iunie septembrie 

44 Achizitionare aparate de aer conditionat 39717200-3 4.200,00 buget local aprilie mai 

45 Servicii de telefonie mobila si internet pe baza de abonament 
24 luni 

64210000-1 60.000,00 buget local februarie decembrie 

46 Mobilier birou  39100000-3 8.400,00 buget local iulie noiembrie 

47 Diverse echipamente si consumabile  electrice  31000000-6 1.500,00 buget local februarie decembrie 

48 Materiale de curatenie ,hartie igienica, foi interol, perii, maruri, 

articole menaj 

39831240-0 20.000,00 buget local martie noiembrie 

49 Diverse structuri de materiale si produse auxiliare 44000000-0 10.000,00 buget local martie decembrie 

50 Stampile 30192153-8 1.500,00 buget local august septembrie 

51 Achizitionare stingatoare la Primaria orasului Hateg 35111300-8 1.500,000 buget local iulie august 

52 Servicii de mentenanta si intretinere a sirenelor orasului Hateg 508000000-3 8.400,00 buget local februarie decembrie 

53 Servicii de brokeraj 66130000-0 4.000,00 buget local aprilie mai 

54 Servicii de colecatre si incinerare a deseurilor de origine 

animala , nonanimala si a subproduselor de origine animala 

9871120-1 2.500,00 buget local februarie  decembrie 

55 Servicii de evaluare  72225000-8 5.000,00 buget local martie octombrie 

56 Diverse produse alim. -Cantina de Asistenta Sociala si Cresa 15800000-6 59.572,00 buget local februarie decembrie 

57 Achizitionare paine -Cantina Sociala si Cresa 15811100-7 13.761,00 buget local februarie decembrie 

58 Materiale de intretinere si reparatii Cantina Sociala 44000000-0 3.500,00 buget local mai noiembrie 
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59 Servicii de verificare metrologica cantare Cresa si Cantina 

Sociala 

50410000-2 500,00 buget local aprilie august 

60 Servicii de mentenanta pentru centrale de semnalizare,detectie 

si avertizare la incendiu 

50800000-3 6.000,00 buget local iunie decembrie 

61 Servicii de cursuri de pregatire artistica-Casa de Cultura a 

orasului Hateg 

92312000-1 18.000,00 buget local februarie decembrie 

62 Servicii de coregafie- Casa de Cultura a orasului Hateg 92340000-6 18.000,00 buget local februarie decembrie 

63 Carti biblioteca 22113000-5 13.000,00 buget local mai noiembrie 

64 Rafturi biblioteca 39153100-0 3.000,00 buget local iunie iulie 

65 Servici de analizare alimente la Cresa orasului Hateg 71620000-0 1.000,00 buget local martie iunie 

66 Abonament sistem integrat biblioteca 79980000-7 2.040,00 buget local februarie decembrie 

67 Agende si calendare 22819000-4 

30199792-8 

15.000,00 buget local noiembrie decembrie 

68 Servicii de asistenta tehnica(mentenanta) pt. programele 

informatice 

72611000-6 70.921,00 buget local februarie decembrie 

69 Servicii de publicitate media, ziare 79341000-6 

22200000-2 

30.000,00 buget local februarie decembrie 

70 Uniforme si dotari specifice-Politia Locala 35811200-4 

35200000-6 

6.722,00 buget local martie decembrie 

71 Servicii de intretinere puncte de aprindere iluminat public 

,inlocuire becuri si lampi stradale ,inclusiv materiale 

50232100-1 34.800,00 buget local      martie august 

       

72 Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor informatice  

 

50300000-8 12.605,00 buget local februarie decembrie 

73 Servicii de intretinere,revizii si reparare a autoturismelor  50000000-5 12.605,00 buget local februarie decembrie 

74 Servicii de mentenanta sistem de supraveghere video  71700000-5     9.580,00 buget local martie decembrie 

75 Benzina,motorina 
 

09134200-9 
09132000-3 

  58.450,00 buget local februarie  decembrie 

76 Piese de schimb auto 
 

34900000-6    7.500,00 buget local februarie decembrie 

77 Anvelope auto 34920000-2 4.500,00 buget local martie noiembrie 

78 Acumulatori auto 31431000-6 3.000,00 buget local mai  octombrie 

79 Piese de schimb  si echipamente IT 
30237000-9 

30211200-8 

30141200-1 

30132200-5 

  16.800,00 buget local februarie decembrie 
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30121000-3 

80 Monitorizare si interventie sistem de alarma CNIPT 
79711000-1 

1.200,00 buget local februarie decembrie 

81 Materiale informative si de promovare pentru CNIPT 
39294100-0 

15.000,00 buget local martie octombrie 

82 Centrala termica sediu Primarie, montaj inclus 
 

39715210-2 
45331100-7 

100.840,00 buget local mai iulie 

83 Elaborare PT si asistenta tehnica din partea proiectantului 
Reabilitare și modernizare străzi de pe raza U.A.T. Oraș Hațeg 

71322000-1 
71356200-0 

131.008,00 buget local februarie martie 

84 Elaborare SF„Extindere retele apa si apa uzata in orasul Hateg, 
judetul Hunedoara” (prin Anghel Saligny) 

71241000-9 
 

 50.420,00  buget local mai iunie 

85 Elaborare Proiect tehnic, detalii de executie ,verificare tehnica de 
calitate si asistenta tehnica din partea proiectantului  pentru 
obiectivul ,,Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu 
program prelungit  Hateg, jud.Hunedoara 

71322000-1 
71356200-0 

55.000,00 buget local martie aprilie 

86 Elaborare Proiect tehnic, detalii de executie ,verificare tehnica de 
calitate si asistenta tehnica din partea proiectantului  pentru 
obiectivul ,,Cresterea Eficientei Energetice la Scoala Gimnaziala 
Aron Densuseanu Hateg, jud.Hunedoara 

71322000-1 
71356200-0 

102.521,00 buget local martie aprilie 

87 Elaborare DALI, expertiza tehnica, studiu geotehnic Reabilitare, 
modernizare, extindere și dotare  
Centru Administrativ Oraș Hateg(sediu Primarie) 

71241000-9 
 

84.034,00 buget local mai iunie 

88 Elaborare SF si studiu geotehnic, PT, asistenta tehnica din partea 
proiectantului Construire locuințe sociale 

71241000-9 
71322000-1 
79311100-8 

72.269,00 buget local iulie august 

89 Elaborare DTAC, PT si sistenta tehnica din partea proiectantului 
Extinderea rețelei de gaze naturale în orașul Hațeg și localitățile 
de pe raza unității administrativ teritoriale 

71322000-1 

71356200-0 

 29.412,00 buget local mai iunie 

90 Elaborare expertiza tehnica, studiu geotehnic, DALI, PT, 
asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Reabilitare și 
modernizarea clădiri foste unități de învățămînt din Silvașul de 
Jos și Silvașul de Sus în vederea schimbării destinației 

71241000-9 
71322000-1 
79311100-8 
71319000-7 

 

29.412,00 buget local august septembrie 

91 Elaborare SF ,studiu geotehnic ,PT ,asistenta tehnica din partea 
proiectantului pentru utilitati zona industriala( - str.Horea-fostele 
pompe de apa) 

71241000-9 
71322000-1 
79311100-8 

57.672,00 buget local iulie august 

92 Elaborare DALI pentru Reabilitare ,modernzare si dotare Liceul 
Teoretic I.C.Bratianu Hateg 

71241000-9 
 

 131.933,00 buget local iunie iulie 

93 Sanare 3D pentru Reabilitare , modernizare si dotare Liceul 
Teoretic I.C.Bratianu Hateg 

79999100-4 50.000,00 buget local aprilie mai 

94 Elaborare  expertiza tehnica, studiu geotehnic pentru Reabilitare 
,modernizare , extindere si dotare Spital Orasenesc Hateg. 

71319000-7 
79311100-8 

29.412,00 buget local martie aprilie 

95 Elaborare SF, studii de teren, expertiza tehnica pentru 
obiectivul,, Infiintare trotuar str.N..Titulescu-Caroasbil dreapta 
,oras Hateg" 

71241000-9 
79311100-8 

20.000,00 buget local martie aprilie 

96 Elaborare PT si asistenta tehnica din partea proiectantului  
pentru,, Modernizare drumuri zona centrala a orasului Hateg, 
jud.Hunedoara(reconfigurare zona centrala a orasului) buget 
local 

71322000-1 
 

42.017,00 buget local iulie august 
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97 Servicii de proiectare (Studii de fezabilitate/DALI/PT),elaborare 
de studii  

71241000-9 
71322000-1 
79311100-8 

135.000,00 buget local februarie decembrie 

98 Dirigentie de santier pentru obiectivul ,, Infiintare trotuar 
str.N..Titulescu-Caroasbil dreapta ,oras Hateg 

71520000-9 800,00 buget local iunie iulie 

99 Dirigentie de santier pentru Modernizare str.Matei Corvin 71520000-9 10.000,00 buget local iunie iulie 

100 Dirigentie de santier pentru ,,Reabilitare si modernizare cladiri 
foste unitati de invatamant din Silvasu de Jos si Silvasu de Sus" 

71520000-9  2.500,00  buget local august septembrie 

101   Hosting site ,,primariehateg.ro" 72415000-2  15.000,00 buget local februarie decembrie 

102 Diverse lucrari electrice  45310000-3  42.000,00 buget local iunie iulie 

103 Sistem de alarma -caserie Sediu Primarie 31625300-6 8.000,00 buget local aprile mai 

104 Servicii de consultanta in vederea realizarii inventarierii si 

atestarii patrimoniului domeniului public si privat 

79419000-4 55.000,00 buget local aprilie mai 

105. Achizitionare camere de supraveghere camuflaj de exterior cu 

transmitere directa(2 buc) 

35125300-2 1.800,00 buget local aprilie aprilie 

106 Servicii de inregistrare sistematica pentru sectoare cadastrale din 

cadrul Programului National de Cadastru si Carte funciara 

71354300-7 134.453,00  buget local aprilie aprilie 

107 Servicii de consultanta pentru elaboarare si depunere cerere de 

finantare pentru proiect finantat prin PNRR-componenta 5-valul 

renovarii-renovare integrata(Consolidare seismica si Renovare 

Energetica Moderata) a cladirilor publice 

79411000-8 50.000,00 fonduri 
nerambrursa

bile 
PNRR/2022/
C5/2/B.1/1 

aprilie mai 

108 Servicii de consultanta pentru elaboarare si depunere cerere de 

finantare pentru proiect finantat prin PNRR-componenta 10-

Fondul local-Inoirea parcului de vehicule destinate transportului 

public( achizitia de vehicule nepoluante) 

79411000-8 35.000,00 buget local aprilie mai 

109  Servicii de consultanta pentru elaboarare si depunere cerere de 

finantare pentru proiect finantat prin PNRR- componenta  

10-Fondul Local-Construirea de locuinte pentru tineri /locuinte de 

serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant 

79411000-8 35.000,00 buget local aprilie aprilie 

110 
 

Servicii de consultanta pentru elaboarare si depunere cerere de 

finantare pentru proiect finantat prin PNRR- componenta  

10-Fondul Local-Piste pentru biciclete 

79411000-8 35.000,00 buget local mai  mai 

111  Elaborare studiu de fezabilitate in vederea construirii unui parc 

fotovoltaic la nivelul orasului Hateg 

79314000-8 70.000,00 buget local aprilie aprilie 

112 Proiectare si executie ,,Modificare instalatie de utilizare gaze 

naturale cu masurarea separata a consumului -str.Horea 

nr.3(Cantina Sociala) 

 
45231221-0 

  
  8.500,00 

 
buget local 

 
iunie 

 
iulie 

113 Executie instalatie de incalzire( achizitionare si montare 
centrale termice cu   la  3 apartamente din fondul locativ de 
stat.) 

45310000-3 16.000,00 buget local august septembrie 
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114  Achizitionare vouchere vacanta -anul 2022 79823000-9 0,01  buget local mai mai 

115 Servicii de consultanta pentru elaboarare si depunere cerere 

de finantare pentru proiect finantat prin PNRR- componenta  
10-Fondul Local-Reabilitare moderata cladiri publice 

79411000-8 50.000,00 buget local mai mai 

116 Servicii de elaborare documentatii certificat de urbanism si 

avize pentru obiectivul,, construire Cresa medie -proiect tip 

oras Hateg, jud.Hunedoara 

79311200-9 35.000,00 buget local mai mai 

117 Elaborare SF, studiu geotehnic, PT, asistenta tehnica din 

partea proiectantului pentru utilitati aferente obiectivului de 

investitii « Construire cresa medie –proiect tip in orasul 

Hateg, jud. Hunedoara » 

71241000-9 
71322000-1 
79311100-8 

50.000,00 buget local mai  mai 

                                                   Pozitii modificate: nr.crt(112-117) 
                 
                   Presedinte de sedinta                                                                                                                                                                       Intocmit, 
                       _________                                                                                                                                                                   Comp.Achizitii Publice, 

                                                                                                                                                                                                                       Fortiu Marinela                                      
 

 
         

 

 


