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ANEXA Nr. 2
Anexă privind achiziţiile directe

Obiectul achiziţiei directe Cod CPV

1. buget local martie 2018 mai 2018 online 

2. 3,701 buget local februarie 2018 februarie 2018 online 

3. 3,664 buget local aprilie 2018 aprilie 2018 online 

7,977 buget local august 2018 august 2018 online 

4. 9,200 buget local ianuarie 2018 ianuarie 2018 online 

5. 12,088 buget local aprilie 2018 aprilie 2018 online 

Nr. 
crt.

Valoarea 
estimată 

Sursa de 
finanţare 

Data estimată 
pentru 
iniţiere 

Data estimată 
pentru 
finalizare 

Modalitatea 
de derulare a 
procedurii de 
atribuire 

Persoana 
responsabilă 
cu aplicarea 
procedurii de 
atribuire

Lei, fără 
TVA 

Achiziţie lucrari:                                               
    proiectare și execuție lucrări de construire 
pod din punctul „La Troita”

45221110-6 Lucrari de 
constructii de poduri            
71322500-6 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
infrastructura de transport 
(Rev.2) 

391.996 lei         
Proiectare –
15.000 Execuție 
– 376.996        

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziţie servicii:
Consultanta în managementul investitiei 
„Lucrări de construire pod din punctul „La 
Troita”

72224000-1 - Servicii de 
consultanţã privind 
gestionarea proiectelor   

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier –  „Lucrări 
de construire pod din punctul „La Troita”

71520000-9 - Servicii de 
supraveghere a lucrãrilor 
(Rev.2)

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziţie servicii:
asistenţã tehnicã dirigentie santier –  „Lucrari 
de „Lucrări de construire punti carosabile de 
acces în D.C. 157,  în punctele „La Gogata” 
și „Romcescu”

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie servicii:                                              
                      studii teren  - „Lucrări de 
construire punti carosabile de acces în D.C. 
157,  în punctele „La Gogata” și „Romcescu”

2.71351810-4 - Servicii de 
topografie:    71335000-5 - 
Studii tehnice

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie servicii:                                              
                      studii fezabilitate - „Lucrări de 
construire punti carosabile de acces în D.C. 
157,  în punctele „La Gogata” și „Romcescu”

 71322500-6 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
infrastructura de transport 
(Rev.2)                                
74131500-1 – Studiu de 
fezabilitate (Rev.1)

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa
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6. 10,511 buget local iunie 2018 iunie 2018

8. 9,000 buget local ianuarie 2018 ianuarie 2018 online 

9. 30,000 buget local februarie 2018 februarie 2018 online 

10. 140,000 buget local mai 2018 mai 2018 online 

11. 30,000 buget local mai 2018 mai 2018 online 

12. 50,000 buget local aprilie 2018 aprilie 2018 online 

13. 10,000 buget local aprilie 2018 aprilie 2018 online 

14. 50,000 buget local ianuarie 2018 ianuarie 2018 online 

15. 400,000 buget local mai 2018 iunie 2018 online 

Achiziţie servicii:                                              
                       PT/ DTAC/ DEE - „Lucrări de 
construire punti carosabile de acces în D.C. 
157,  în punctele „La Gogata” și „Romcescu”

 71322500-6 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
infrastructura de transport 
(Rev.2)

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziție servicii:                                              
                               auxiliare achizitiilor 
pentru procedurile derulate din buget local și 
de stat

79418000-7 - Servicii de 
consultanta in domeniul 
achizitiilor

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa

Achiziţie lucrari:                                               
     execuție lucrări de reparații drum agricol 
Musita

45233140-2 Lucrari de 
drumuri  

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                               
      execuție lucrări de refacere drum Secatura 
din satul Mărita

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                               
      execuție lucrări de refacere drum Spre 
Cimitir la Biserica Mărita

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziţie lucrari:                                    
execuție lucrări de refacere rigola adiacenta 
drumului La Cimitir

 45232453-2 Lucrari de 
constructii de canale de 
scurgere                         
45233140-2 Lucrari de 
drumuri  

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziţie lucrari:                                               
      execuție lucrări de amenajare platou 
Invartita Dorului

 45111291-4 Lucrari de 
amenajare a terenului 

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziție produse consumabile necesare activitatii 
Primariei Vaideeni

30192700-8  - Papetărie 
(Rev.2)
30192000-1 - Accesorii de 
birou

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziție lucrări:                                             
Extindere, amenajare cimitir sat Vaideeni și 
reabilitare capela cimitir

45112714-3 Lucrari de 
arhitectura peisagistica a 
cimitirelor                            
45000000-7 - Lucrări de 
construcţii

Birou 
proiecte/ 
Apostoloiu 
Denisa
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16. 100,000 buget local iunie 2018 iulie 2018 online 

17. 260,000 buget local aprilie 2018 mai 2018 online 

18. 300,000 buget local iunie 2018 iulie 2018 online 

19. 450,000 buget local iulie 2018 august 2018 online 

Elaborat,
Statie Ileana

Achiziție lucrări:                                             
Reabilitare fantani și cismele din comuna

45453000-7 - Lucrări de 
reparaţii generale şi de 
renovare

Birou 
proiecte/ 
Deaconescu 
Claudiu

Achiziție lucrări:                                             
proiectare și execuție lucrări de Amenajare 
platou Invartita Dorului

 45111291-4 Lucrari de 
amenajare a terenului 

Birou 
proiecte/ 
Albuica 
Constantin

Achiziție lucrări:                                             
proiectare și execuție amenajare spațiu de 
agrement în satul Vaideeni

 45112710-5 Lucrari de 
arhitectura peisagistica a 
spatiilor verzi                      
77310000-6 – Amenajare si 
intretinere de spatii verzi 
(Rev.2)

Birou 
proiecte/  
Statie Ileana

Achiziție lucrări:                                             
amenajare teren de sport cu gazon artificial în 
comuna Vaideeni

 39293400-6 - Gazon 
artificial (Rev.2).                 
45111291-4 - Lucrări de 
amenajare a terenului

Birou 
proiecte/ 
Statie Ileana


