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                                  PROGRAMUL  ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE-2023 
Pentru proiectul C10-I1.4-17,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE-PISTE PENTRU BICICLETE IN ORASUL HATEG” 

 
Nr. 
Crt. 
 
 

Tipul si obiectul contractului 
de achizitie publica/acordului 

cadru 

Cod 
CPV 

Valoare estimata 
a contractului de 

achizitie 
publica/acordului 

cadru 
 

Sursa de finantare Procedura 
stabilita/ 

instrumente 
specifice 
pentru 

derularea 
procesului 
de achizitie 

Data(luna) 
estimata 
pentru 

initierea 
procedurii  

Data(luna) 
estimata pentru 

atribuirea 
contractului de 

achizitie 
publica/acordul

ui -cadru 

Modalitatea 
de derulare a 
procedurii de 

atribuire 

Persoana 
responsabila 

de 
procedura 

(lei fara TVA) Online/offine 

1 Elaborare studiu de 
fezabilitate ,studii de 
teren,expertiza 
tehnica,doc.certificat de 
urbanism,avize pentru 
obiectivul ”,,Dezvoltarea 
infrastructurii de transport 
verde-piste pentru biciclete in 
orasul Hateg” 
 

71241000-9 110.000,00 

Fonduri nerambursabile prin 
PNRR,componenta 10-
Fondul Local, 
I.1.4-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –piste 
pentru biciclete (si alte 
vehicule electrice usoare)la 
nivel local/metropolitan 
I.1.3-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –puncte de 
reincarcare vehicule electrice 
PNRR/2022/C10/I1.4, 
PNRR/2022/C10/I1.3, 
 

Achizitie 
directa 

februarie martie online 
Fortiu 
Marinela 



2 Elaborare proiect tehnic si 
asistenta tehnica din partea 
proiectantului  pentru 
obiectivul ”,,Dezvoltarea 
infrastructurii de transport 
verde-piste pentru biciclete in 
orasul Hateg” 
 71322500-6 

71356200-0 
130.000,00 

Fonduri nerambursabile prin 
PNRR,componenta 10-
Fondul Local, 
I.1.4-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –piste 
pentru biciclete (si alte 
vehicule electrice usoare)la 
nivel local/metropolitan 
I.1.3-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –puncte de 
reincarcare vehicule electrice 
PNRR/2022/C10/I1.4, 
PNRR/2022/C10/I1.3, 
 

Achizitie 
directa 

martie aprilie online 
Fortiu      

Marinela 

3 Executia lucrarilor pentru 
pentru obiectivul 
”,,Dezvoltarea infrastructurii 
de transport verde-piste 
pentru biciclete in orasul 
Hateg” 
 

45233162-2 2.024.600,00 

Fonduri nerambursabile prin 
PNRR,componenta 10-
Fondul Local, 
I.1.4-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –piste 
pentru biciclete (si alte 
vehicule electrice usoare)la 
nivel local/metropolitan 
I.1.3-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –puncte de 
reincarcare vehicule electrice 
PNRR/2022/C10/I1.4, 
PNRR/2022/C10/I1.3, 
 

Procedura 
simplificata 

mai iunie online 
Fortiu      

Marinela 

4. Dirigentie de santier pentru 
obiectivul ”,,Dezvoltarea 
infrastructurii de transport 
verde-piste pentru biciclete in 
orasul Hateg” 
 

71247000-1 20.000,00 

Fonduri nerambursabile prin 
PNRR,componenta 10-
Fondul Local, 
I.1.4-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –piste 
pentru biciclete (si alte 
vehicule electrice usoare)la 
nivel local/metropolitan 
I.1.3-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –puncte de 
reincarcare vehicule electrice 
PNRR/2022/C10/I1.4, 
PNRR/2022/C10/I1.3, 
 

Achizitie 
directa 

iunie iunie online 
Fortiu      
Marinela 



5. Achizitionare servicii pentru 
pregatirea personalului pentru 
exploatare si realizare probe 
tehnologice si teste pentru 
obiectivul ”,,Dezvoltarea 
infrastructurii de transport 
verde-piste pentru biciclete in 
orasul Hateg” 
 71632000-7 15.000,00 

Fonduri nerambursabile prin 
PNRR,componenta 10-
Fondul Local, 
I.1.4-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –piste 
pentru biciclete (si alte 
vehicule electrice usoare)la 
nivel local/metropolitan 
I.1.3-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –puncte de 
reincarcare vehicule electrice 
PNRR/2022/C10/I1.4, 
PNRR/2022/C10/I1.3, 
 

Achizitie 
directa 

septembrie octombrie online 
Fortiu      
Marinela 

6. Achizitie dotari(statii de 
reincarcare) pentru obiectivul 
”,,Dezvoltarea infrastructurii 
de transport verde-piste 
pentru biciclete in orasul 
Hateg” 
 

31681500-8 738.405,00 

Fonduri nerambursabile prin 
PNRR,componenta 10-
Fondul Local, 
I.1.4-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –piste 
pentru biciclete (si alte 
vehicule electrice usoare)la 
nivel local/metropolitan 
I.1.3-Asigurarea 
infrastructurii pentru 
transportul verde –puncte de 
reincarcare vehicule electrice 
PNRR/2022/C10/I1.4, 
PNRR/2022/C10/I1.3 

Achizitie 
directa 

noiembrie decembrie online 
Fortiu      
Marinela 
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