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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 

 

DISPOZI IA 
Nr. 44 din 04.05.2018 

 
privind aprobarea Strategiei anuale de achizi ii publice pentru anul 2018 

 

inând cont de prevederile: 
- Art. 11-12  din Hot rârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie public  / 
acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizi iile publice,  

 
în temeiul art. 68 i  art. 115 lit. a) din Legea nr. 215 / 2001, Legea administra iei publice 

locale , cu modific rile şi complet rile ulterioare , 
 

primarul comunei Dude tii Noi, Jud.Timi , emite următoarea dispozi ie: 
                                                         

Art.1. - Se aprob  Strategia anual  de achizi ii publice pentru anul 2018, conform anexei care face 
parte integrant  din prezenta dispozi ie. 
 
Art. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozi ii se încredin eaz  responsabilul achizi ii 
publice, compartimentul de contabilitate public  şi control intern. 
 
Art.3. - Prezenta dispozi ie se comunic  în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prev zut de lege, prefectului jude ului Timi  pentru exercitarea controlului de 
legalitate, responsabilului achizi ii publice, compartimentului de contabilitate public  şi control 
intern. 

 
  

 
Primarul comunei Dude tii Noi  

                 Alin-Adrian NICA                                                           Avizează pentru legalitate, 
                                                                                 secretarul comunei Dude tii Noi 

          Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 
 
 
 
 

F1/A2 
Ll/LL 
Ex.4 
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  ANEXA LA DISPOZIȚIA NR. 44 DIN 04.05.2018 

 
 
 

Aprobat 
PRIMARUL COMUNEI DUDE TII NOI 

ALIN – ADRIAN NICA 

 
 
 
 

Strategia anuală de achiziții publice 

pentru anul 2018 

 
Forma documentului: 

 

Inițială                                            X 

Revizuită  

Numărul revizuirii  

 
Potrivit dispozi iilor Legii nr. 98 / 2016 privind achizi iile publice i a Hot rârii Guvernului nr. 

395 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizi ie public  / acordului-cadru din Legea 98 / 2016 privind achizi iile publice, s-a 
procedat la întocmirea prezentei strategii prin utilizarea informa iilor cel pu in a urm toarelor elemente 
estimative: 

- Necesit ile identificate la nivel de autoritate contractant  având la baz  referatele de necesitate 
pe anul 2018, necesar a fi satisf cute ca rezultat al unui proces de achizi ie; 

- Valoarea estimat  a achizi iei corespunz toare fiec rei necesit i; 
- Capacitatea profesional  existent  la nivel de autoritate contractant  pentru derularea unui 

proces care s  asigure beneficiile anticipate; 
- Resursele existente la nivel de autoritate contractant  care pot fi alocate derul rii procesului de 

achizi ie public . 
 

Strategia anual  de achizi ie public  la nivelul Comunei Dude tii Noi, reprezint  totalitatea 
proceselor de achizi ie public  planificate a fi lansate în calitate de autoritate contractant  pe parcursul 
anului 2018. 

Strategia anual  de achizi ii publice se poate modifica sau completa ulterior, modific ri / 
complet ri care se aprob  conform legisla iei în vigoare. 

În cadrul Strategiei anuale de achizi ii publice pe anul 2018 se vor elabora Programul anual al 

achizițiilor publice i Anexa privind achizițiile directe, ca instrumente manageriale utilizate pentru 
planificarea i monitorizarea portofoliului de procese de achizi ii la nivelul comunei Dude tii Noi. 
 

1. Obiective de realizat prin implementarea Strategiei anuale de achiziții publice (SAAP) 
 

Ca rezultat al planific rii portofoliului de achizi ii publice, realizat  cu luarea în considerare a 
modalit ilor de achizi ie (proceduri de achizi ie i cump r ri directe) pentru procesele incluse în 
portofoliul de achizi ii - pe baza informa iilor ob inute prin intermediul analizei i cercet rii de pia , a 
analizei riscurilor i a analizei factorilor interesa i, au fost stabilite urm toarele obiective pentru 
gestionarea procedurilor de achizi ii pentru anul 2018: 

a) „EXTINDERE PRIM RIE PRIN MODIFIC RI INTERIOARE I EXTERIOARE LA 
CORP EXISTENT DE CL DIRE, EXTINDERE CORP NOU P + 1E, CONSTRUIRE ANEXE 
PARTER, CREARE ACCES AUTO, AMENAJARE DE PLATFORME EXTERIOARE I 
ÎMPREJMUIRE”; 
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b) „RESTAURAREA I AMENAJAREA PEISAGISTIC  A ANSAMBLULUI 
ARHITECTURAL BISERICA ROMANO-CATOLIC  SF. VENDELIN”; 

c) „MODERNIZARE STR ZI ÎN ZONA SOLARIS 3 COMUNA DUDEŞTII NOI, 
JUDE UL TIMI ”; 

d) „ÎNFIIN AREA UNEI PERDELE ECOLOGICE DE TRECERE DINTRE ZONA 
AGRICOL  I RURAL  PRIN CONSOLIDAREA DEALULUI DIN STR. CARPA I I 
EDIFICAREA PARCULUI PROMENADA”. 
 

2. Indicatori cantitativi și calitativi pentru managementul / gestionarea portofoliului de procese 
de achiziții 

 
Conform strategiei de dezvoltare a Comunei Dude tii Noi, obiectivele propuse pentru a fi 

realizate la nivelul comunei în anul 2018 sunt necesare pentru realizarea infrastructurii rutiere 
(modernizare str zi), infrastructurii culturale (reabilitarea bisericii catolice – monument istoric), 
infrastructurii administrative (reabilitarea sediului prim riei) i infrastructurii de mediu (lucr ri de 
realizare a unui parc i împ durire a unei zone). 

Achizi iile propuse a se efectua pe parcursul anului 2018 se vor realiza on-line, din SEAP, iar 
ulterior pe noua platform  a achizi iilor publice, SICAP. 
 

3. Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei anuale de achiziție publică 

 
Luând în considerare prevederile art. 11 alin. (6) din Hot rârea Guvernului nr.  395 / 2016, datele 

de intrare utilizate în elaborarea strategiei anuale de achizi ii publice sunt detaliate în continuare: 
  a) nevoile identificate la nivelul Comunei Dude tii Noi, ca fiind necesar a fi satisf cute ca rezultat 
al unui proces de achiziţie, aşa cum rezult  acestea din solicit rile transmise de toate compartimentele 
din cadrul autorit ţii contractante; 
  b) valoarea estimat  a achiziţiei corespunz toare fiec rei nevoi; 
  c) capacitatea profesional  existent  la nivelul Comunei Dude tii Noi pentru derularea unui proces 
care s  asigure beneficiile anticipate; 
  d) resursele existente la nivelul Comunei Dude tii Noi, care pot fi alocate derul rii proceselor de 
achiziţii publice. 
 
4. Capacitatea profesională a autorității contractante de a realiza atât fiecare achiziţie în parte, 

cât și toate achizițiile incluse în PAAP 

 
4.1. Evaluarea capacit ii profesionale existente 

Primaria Comunei Dude tii Noi nu beneficiaza de personal calificat i nu are capacitatea de a 
derula procedurile de achizi ii publice.   
 

4.2. Evaluarea necesarului de resurse suplimentare externe 
Având în vedere c  Primaria Comunei Dude tii Noi nu beneficiaz  de personal calificat i nu are 

capacitatea de a derula procedurile de achizi ii publice, va utiliza un furnizor de servicii de achizi ie, 
selectat în condi iile legii.   
 

5. Fundamentarea informațiilor incluse în SAAP 

 
5.1. Valoarea estimat  a contractelor de lucrari ce urmeaz  a fi încheiate pe parcursul anului 2018, a 

fost stabilit  prin Devizul general estimativ al obiectivelor, deviz elaborat de proiectantul general. 
Pentru celelalte achizi ii, valorile estimate s-au stabilit pe baz  de istoric din bunele practici 

existente la nivelul autorit ii contractante. 
 

5.2. Riscuri asociate portofoliului i stabilirea de m suri pentru gestionarea acestora 
În elaborarea Strategiei anuale de achiziţii publice au fost identificate i evaluate principalele 

riscuri, proprii obiectivelor i activit ilor derulate în cadrul autorit ii contractante. 
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Pentru riscurile evidenţiate, au fost stabilite m suri de gestionarea acestora,  documentate în 
Registrul riscurilor i sunt reflectate ca atare, în PAAP: data de începere a procedurii, data de finalizare 
a procedurii, modalitatea de atribuire aleas . 
 
 

6. Modalităţi de atribuire asociate portofoliului de procese de achiziție publică şi justificarea 
alegerii acestora 

 
Conform art. 7, alin. (1) din Legea nr. 98 / 2016, Procedurile de atribuire privind achizi iile 

publice, se aplic  în cazul atribuirii contractelor de achiziţie public  / acordurilor-cadru a c ror valoare 
estimat , f r  TVA, este egal  sau mai mare decât urm toarele praguri valorice: 
  a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achizi ie public /acordurile-cadru de lucr ri; 
  b) 648.288 lei, pentru contractele de achizi ie public /acordurile-cadru de produse i de servicii; 

b¹) 994.942 lei, pentru contractele de achizi ii publice / acordurile-cadru de produse i de servicii 
atribuite de autorit ile contractante locale, a a cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea 
administra iei publice locale nr. 215 / 2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 
precum i de cele aflate în subordinea acestora; 
  c) 3.376.500 lei, pentru contractele de achizi ie public /acordurile-cadru de servicii care au ca 
obiect servicii sociale i alte servicii specifice, prev zute în anexa nr. 2, la prezenta lege. 

Conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98 / 2016 Autoritatea contractant  atribuie contractele de 
achiziţie public /acordurile-cadru care privesc achiziţii publice a c ror valoare estimat  este mai mic  
decât pragurile corespunz toare prev zute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu 
respectarea principiilor prev zute la art. 2 alin. (2). 

Conform art. 7 alin. (5) Autoritatea contractant  are dreptul de a achiziţiona direct produse sau 
servicii în cazul în care valoarea estimat  a achiziţiei, f r  TVA, este mai mic  decât 132.519 lei, 
respectiv lucr ri, în cazul în care valoarea estimat  a achiziţiei, f r  TVA, este mai mic  decât 441.730 

lei. 

Atribuirea unui contract de achizi ie public  / acord-cadru este rezultatul unui proces ce se 
deruleaz  în mai multe etape: 

- Etapa de planificare / preg tire, inclusiv consultarea pie ei; 
- Etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului / acordului cadru; 
- Etapa post-atribuire contract / acord-cadru, respectiv executarea i monitorizarea implement rii 

contractului / acordului cadru. 
 

Etapa de planificare / pregătire a unui proces de achiziţie publică: 
 

Totalitatea proceselor de achiziţie public  planificate a fi lansate de o autoritate contractant  pe 
parcursul unui an bugetar reprezint  strategia anual  de achiziţie public  la nivelul autorit ţii 
contractante. 

Strategia anual  de achiziţie public  se realizeaz  în ultimul trimestru al anului anterior anului 
c ruia îi corespund procesele de achiziţie public  cuprinse în aceasta, şi se aprob  de c tre conduc torul 
autorit ţii contractante. 

Autoritatea contractant  are dreptul de a opera modific ri sau complet ri ulterioare în cadrul 
strategiei anuale de achiziţie public , modific ri / complet ri care se aprob  de conduc torul autorit ii 
contractante. 

În cazul în care modific rile au ca scop acoperirea unor necesit ţi ce nu au fost cuprinse iniţial în 
strategia anual  de achiziţii publice, introducerea acestora în strategie este condiţionat  de identificarea 
surselor de finanţare. 
 

Etapa de planificare / preg tire a unui proces de achiziţie public  se iniţiaz  prin identificarea 
necesit ţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea de c tre Primarul 
Comunei Dude tii Noi a documentelor-suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura 
respectiv . 
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Strategia de contractare este un document al fiec rei achiziţii cu o valoare estimat  egal  sau mai 
mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege nr. 98 / 2016, iniţiat  de autoritatea 
contractant  şi este obiect de evaluare a ANAP. 

Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaz  deciziile din etapa de planificare / 
preg tire a achiziţiei în leg tur  cu: 
  a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi 
resursele disponibile la nivel de autoritate contractant  pentru derularea activit ţilor din etapele 
procesului de achiziţie public , pe de alt  parte; 
  b) procedura de atribuire aleas , precum şi modalit ţile speciale de atribuire a contractului de 
achiziţie public  asociate, dac  este cazul; 
  c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia; 
  d) mecanismele de plat  în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, m suri de 
gestionare a acestora, stabilirea penalit ţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas  a 
obligaţiilor contractuale; 
  e) justific rile privind determinarea valorii estimate a contractului / acordului-cadru, precum şi 
orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractant  şi / sau îndeplinirea 
obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activeaz  autoritatea 
contractant ; 
  f) justific rile privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prev zute la art. 69 alin. (2)-(5) 
din Legea nr. 98 / 2016 şi, dup  caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, decizia de a nu 
utiliza împ rţirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi, dup  caz, criteriile de selecţie, 
criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi; 
  g) obiectivul din strategia local  / regional  / naţional  de dezvoltare la a c rui realizare contribuie 
contractul / acordul-cadru respectiv, dac  este cazul; 
  h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesit ţilor autorit ţii contractante. 
 

Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului / acordului-cadru: 

 

Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului / acordului-cadru începe prin 
transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizeaz  odat  cu intrarea în vigoare a 
contractului de achiziţie public  / acordului-cadru. 

 
Etapa post-atribuire a contractului / acordui–cadru, respectiv executarea și monitorizarea 

implementării contractului / acordului-cadru 

 

Etapa post atribuire a contractului / acordului–cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 
implement rii contractului / acordului-cadru începe odat  cu intrarea în vigoare a contractului de 
achiziţie public  / acordului-cadru şi se finalizeaz  la încheierea perioadei de valabilitate a contractului 
de achiziţie public  / acordului-cadru. 

Personalul cu atribu ii specifice din aparatul de specialitate al primarului comunei Dude tii Noi 
va urm ri ducerea la îndeplinire a prevederilor contractuale şi se va asigura de buna exploatare a 
dot rilor şi serviciilor achiziţionate. 
 

7. Programul anual al achizițiilor publice 

 
Programul anual al achiziţiilor publice se elaboreaz  pe baza referatelor de necesitate transmise 

de compartimentele autorit ţii contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie public  / 
acordurilor-cadru pe care Comuna Dude tii Noi intenţioneaz  s  le atribuie în decursul anului 2018. 

La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 s-a ţinut cont de: 
i) necesit ţile obiective de produse, servicii i lucr ri; 
ii) gradul de prioritate a necesit ţilor, conform propunerilor compartimentelor de specialitate; 
iii) anticip rile cu privire la sursele de finanţare ce urmeaz  a fi identificate. 
Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin modific ri in bugetul 

primariei, Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 se va actualiza, in funcţie de 
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fondurile aprobate.Programul anual al achiziţiilor publice trebuie s  cuprind  cel puţin informaţii 
referitoare la: 
  a) obiectul contractului de achiziţie public  / acordului-cadru; 
  b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
  c) valoarea estimat  a contractului / acordului-cadru ce urmeaz  a fi atribuit ca rezultat al derul rii 
unui proces de achiziţie, exprimat  în lei, f r  TVA; 
  d) sursa de finanţare; 
  e) procedura stabilit  pentru derularea procesului de achiziţie; 
  f) data estimat  pentru iniţierea procedurii; 
  g) data estimat  pentru atribuirea contractului; 
  h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 

Dup  definitivarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2018 al Comunei Dude tii 
Noi i în termen dc 5 zile lucratoare de la data aprob rii, prin grija persoanei cu tribu ii în domeniul 
achizi iilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dude tii Noi, se va 
publica Programul anual al achiziţiilor publice în SEAP i pe pagina de internet 
www.primariadudestiinoi.ro. 

De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea în SEAP a extraselor din Programul anual al 
achizi ilor publice pentru anul 2018 al Comunei Dude tii Noi, precum i a oric ror modific ri asupra 
acestuia, extrase care se refer  la contractele / acordurile-cadru de produse, i / sau servicii a c ror 
valoare estimat  este mai mare sau egal  cu pragurile prev zute la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 98 / 2016 
privind achiziţiile publice i contractele / acordurile-cadru de lucr ri a c ror valoare estimat  este mai 
mare sau egal  cu pragurile prev zute la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice. 
Publicarea se va face in termen de 5 zile lucr toare de la data modific rilor. 

 
8. Sistemul de control intern 

 
 Având în vedere noua legislaţie privind achizi iile publice, ca document de politic  intern , 

sistemul propriu de control intern trebuie s  acopere toate fazele procesului de achizi ii publice de la 
preg tirea achiziţiei pân  la executarea contractului, iar cerin ele efective trebuie diferen iate în func ie 
de complexitatea contractului de achizi ie public  care urmeaz  a fi atribuit. 

 De asemenea, având în vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiv  a 
procesului de achizi ii publice, controlul intern va trebui sa includ  cel pu in urm toarele faze: 
preg tirea achizi iilor, redactarea documenta iei de atribuire, desf urarea procedurii de atribuire, 
implementarea contractului. 

 Sistemul de control intern trebuie s  fie structurat pe principiul separ rii atribu iilor, cel pu in 
între func iile opera ionale i func iile financiare / de plat , a persoanelor responsabile cu achizi iile 
publice i persoanele cu atribu ii în domeniul tehnic i economic, cerin  de separare a atribu iilor care 
depinde de alocarea cu personal, respectiv de resursele profesionale proprii. 

  
9. Excepții 

 
 Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1) din Hot rârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizi ie public  / acord-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizi iile publice, în cazul în care 
Comuna Dude tii Noi va implementa în cursul anului 2018, proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile i / sau proiecte de cercetare-dezvoltare,  va elabora distinct pentru fiecare proiect în 
parte un program al achizi iilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de 
elaborare cuprinse în legisla ia achizi iilor publice, a procedurilor prev zute în prezenta Strategie i a 
procedurilor opera ionale interne. 

 Având în vedere dispozi iile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizi iile publice 
precum i ale art. 1 din Hot rârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie public  / acordului-cadru din 
Legea nr. 98 / 2016 privind achizi iile publice, cu referire la except rile de la legisla ia achizi iilor 
publice de produse, servicii i / sau lucr ri care nu se supun regulilor legale, se va proceda la achizi ia 
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de produse, servicii i / sau lucr ri exceptate, pe baza propriilor proceduri opera ionale interne de 
atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizi ie public , 
respectiv nedescriminarea. tratamentul egal, recunoa terea reciproc , transparen a, propor ionalitatea, 
asumarea r spunderii.  

 Comuna Dude tii Noi va derula toate procedurile de achizi ie numai prin sistemul electronic al 
achizi iilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai în condi iile legii 
i numai pentru situa iile expres reglementate prin lege. Prin excep ie dc la regula online, procedurile 

de achizi ie realizate pe baza procedurilor interne proprii, se vor realiza în sistem offline. 
 

10.   Prevederi finale și tranzitorii 
 
Comuna Dude tii Noi, prin persoanadin aparatul de specialitate al primarului comunei Dude tii 

Noi cu atribu ii în domeniul achizi iilor publice, va ine eviden a achizi iilor directe de produse, servicii 
i lucr ri, precum i a tuturor achizi iilor de produse, servicii i lucr ri, ca parte a Strategiei anuale de 

achiziţii publice. 
Prezenta Strategie anual  de achizi ii pe anul 2018 se va publica pe pagina de internet 

www.primariadudestiinoi.ro. 
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PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZI IILOR PUBLICE PE ANUL 2018 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Tipul şi obiectul contractului de 
achizi ie public  / acordului- cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
estimat  a 

contractului de 
achizi ie public  
/ acordului-cadru 

Sursa de 
finan are 

Procedura 
stabilit  / 

instrumente 
specifice pentru 

derularea 
procesului de 

achizi ie 

Data (luna) 
estimat  
pentru 

ini ierea 
procedurii 

Data (luna) 
estimat  pentru 

atribuirea 
contractului de 

achizi ie public  / 
acordului-cadru 

Modalitatea 
de derulare 
a procedurii 
de atribuire 

Persoana 
responsabil  cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire Lei, f r  TVA 
Online / 
offline 

1 

Proiectare i execu ie 
„EXTINDERE PRIM RIE PRIN 
MODIFIC RI INTERIOARE I 
EXTERIOARE LA CORP 
EXISTENT DE CL DIRE, 
EXTINDERE CORP NOU P + 
1E, CONSTRUIRE ANEXE 
PARTER, CREARE ACCES 
AUTO, AMENAJARE DE 
PLATFORME EXTERIOARE I 
ÎMPREJMUIRE” 

45262800-9 3.515.000 

Programul 
Na ional de 
Dezvoltare 

Local  (PNDL) 

procedur  
simplificat  

mai octombrie online 
Cosmin 

UNGUREANU 

2 

Execu ie „RESTAURAREA I 
AMENAJAREA PEISAGISTIC  
A ANSAMBLULUI 
ARHITECTURAL BISERICA 
ROMANO-CATOLIC  SF. 
VENDELIN” 

45212314-0 5.110.000 

Programul 
Opera ional 

Regional 2014 
– 2020 (POR) 
+ Bugetul local 

procedur  
simplificat  

mai octombrie online 
Cosmin 

UNGUREANU 

3 

Asisten  tehnic  din partea 
proiectantului pentru lucrarea 
„RESTAURAREA I 
AMENAJAREA PEISAGISTIC  
A ANSAMBLULUI 
ARHITECTURAL BISERICA 
ROMANO-CATOLIC  SF. 
VENDELIN” 

71311100-2 62.000 

Programul 
Opera ional 

Regional 2014 
– 2020 (POR) 
+ Bugetul local 

procedur  
simplificat   

mai iulie online 
Cosmin 

UNGUREANU 
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4 

Proiectare „ÎNFIIN AREA UNEI 
PERDELE ECOLOGICE DE 
TRECERE DIN ZONA 
AGRICOL  I RURAL  PRIN 
CONSOLIDAREA DEALULUI 
DIN STR. CARPA I I 
EDIFICAREA PARCULUI” 
   

71322000-1 75.500 

Programul IPA 
de cooperare 

transfrontalier  
România - 
Republica 

Serbia 2014-
2020 + 

Bugetul local 

procedur  
simplificat  

mai august online 
Cosmin 

UNGUREANU 

5 

Execu ie „MODERNIZARE 
STR ZI ÎN ZONA SOLARIS 3 
COMUNA DUDEŞTII NOI, 
JUDE UL TIMI ” 

45233252-0 4.200.000 

Programul 
Na ional de 
Dezvoltare 

Local  (PNDL) 

procedur  
simplificat  

iunie noiembrie online 
Cosmin 

UNGUREANU 

6 

Execu ie „ÎNFIIN AREA UNEI 
PERDELE ECOLOGICE DE 
TRECERE DIN ZONA 
AGRICOL  I RURAL  PRIN 
CONSOLIDAREA DEALULUI 
DIN STR. CARPA I I 
EDIFICAREA PARCULUI” 

45112711-2 1.653.000 

Programul IPA 
de cooperare 

transfrontalier  
România - 
Republica 

Serbia 2014-
2020 + 

Bugetul local 

procedur  
simplificat  

august noiembrie online 
Cosmin 

UNGUREANU 

 

Asisten  tehnic  din partea 
proiectantului pentru lucrarea: 
„EXTINDERE PRIM RIE PRIN 
MODIFIC RI INTERIOARE I 
EXTERIOARE LA CORP 
EXISTENT DE CL DIRE, 
EXTINDERE CORP NOU P + 
1E, CONSTRUIRE ANEXE 
PARTER, CREARE ACCES 
AUTO, AMENAJARE DE 
PLATFORME EXTERIOARE I 
ÎMPREJMUIRE” 

71356200-0 2.250 

Programul 
Na ional de 
Dezvoltare 

Local  (PNDL) 
+ Bugetul local 

negociere f r  
publicare 
prealabil  

octombrie noiembrie offline 
Cosmin 

UNGUREANU 

7 

Asisten  tehnic  din partea 
proiectantului pentru lucrarea 
„ÎNFIIN AREA UNEI PERDELE 
ECOLOGICE DE TRECERE DIN 
ZONA AGRICOL  I RURAL  
PRIN CONSOLIDAREA 
DEALULUI DIN STR. CARPA I 

I EDIFICAREA PARCULUI” 
   

71356200-0 15.000 

Programul IPA 
de cooperare 

transfrontalier  
România - 
Republica 

Serbia 2014-
2020 + 

Bugetul local 

negociere f r  
publicare 
prealabil  

noiembrie decembrie offline 
Cosmin 

UNGUREANU 
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ANEXA PRIVIND ACHIZI IILE DIRECTE PE ANUL 2018 

 
 

Nr. crt. Obiectul achizi iei directe Cod CPV 
Valoarea 

estimat  Lei, 
f r  TVA 

Sursa de finan are 
Data estimat  
pentru ini iere 

Data estimat  
pentru finalizare 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
Servicii de demontare ornamente luminoase, utilizate pe 
perioada s rb torilor de iarn  

31522000-1 40.000,00 Bugetul local ianuarie februarie 

2 
Servicii de organizare, între inere i promovare ale 
Ansamblului Dude teana din Dude tii Noi (un instructor 
coregrafie, 2 corepetitori, 3 instrumenti ti) 

92312000-1 48.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

3 Combustibili - motorin  09134200-9 30.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

4 Utilizare / exploatare resurse de ap  65130000-3 22.000,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

5 
Servicii de catering cu ocazia edin ei de lucru a conducerii 
A.Co.R. filiala Timi  

55523000-2 700,00 Bugetul local ianuarie februarie 

6 
Verificarea tehnic  centrale termice cu combustibil solid (3 
buc.) 

71630000-3 900,00 Bugetul local ianuarie februarie 

7 
Lucr ri topo-cadastrale de deslipire parcele (drumuri) situate 
în intravilan (2 buc.) 

71354300-7 3.000,00 Bugetul local ianuarie aprilie 

8 
Lucr ri topo-cadastrale de specialitate în vederea alipirii 
parcelelor de teren (drumuri) în intravilan 

71354300-7 24.000,00 Bugetul local ianuarie aprilie 

9 Tipr re revista „Sintagme literare” 79811000-2 17.100,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

10 Tipr re Almanah „Sintagme literare” 79811000-2 15.300,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

11 
Apari ie anun  licita ie public  în 2 publica ii na ionale 
(Evenimentul Zilei i Bursa) 79341000-6 150,00 Bugetul local ianuarie ianuarie 

12 
Asigurarea de membru specialist construc ii in comisia de 
receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii 
„ TEREN DE HANDBAL ACOPERIT„ 

71340000-3 1.500,00 Bugetul local ianuarie aprilie 

13 
Asigurarea de membru specialist instala ii in comisia de 
receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii 
„TEREN DE HANDBAL ACOPERIT” 

71340000-3 1.500,00 Bugetul local ianuarie aprilie 
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14 Servicii de vulcanizare 50118400-9 2.500,00 Bugetul local ianuarie decembrie 

15 

Servicii de digitizare aferente proiectului „RESTAURAREA I 
AMENAJAREA PEISAGISTIC  A ANSAMBLULUI 
ARHITECTURAL BISERICA ROMANO CATOLIC  SF. 
VENDELIN” 

79999100-4 65.000,00 

Programul 
Opera ional Regional 
2014 – 2020 (POR) + 

Bugetul local 

ianuarie decembrie 

16 

Întocmirea caietelor de sarcini şi a documenta iei economice 
pentru lucr ri de repara ii aferente DC 42 (P duricii), 
respectiv pentru str zile pietruite din comuna Dudeştii Noi 
aflate în stare avansat  de degradare. 

71322100-2 3.000,00 Bugetul local februarie februarie 

17 Lucr ri de repara ie şi între inere DC42 45233141-9 26.000,00 Bugetul local februarie aprilie 

18 Generator de aer cald pentru Arena sportiv  Dude tii Noi 39721300-5 50.400,00 Bugetul local februarie martie 

19 
Elaborare documenta ii tehnice de specialitate în vederea 
ob inerii avizelor de la autorit ile publice locale i centrale 
pentru pentru Planul Urbanistic General 

71410000-5 37.800,00 Bugetul local februarie decembrie 

20 

Servicii de auditare financiar  a cheltuielilor eligibile aferente 
proiectului „RESTAURAREA I AMENAJAREA 
PEISAGISTIC  A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL 
BISERICA ROMANO CATOLIC  SF. VENDELIN” 

79212100-4 48.000,00 

Programul 
Opera ional Regional 
2014 – 2020 (POR) + 

Bugetul local 

februarie decembrie 

21 Realizare Album monografic 79970000-4 25.000,00 Bugetul local februarie noiembrie 

22 
Participare administrator public la Conferin a na ional  a 
A.A.P.R. 

55120000-7 1.250,00 Bugetul local februarie aprilie 

23 Organizare eveniment cultural Dragobete  79952000-2 2.600,00 Bugetul local februarie februarie 

24 
Sistem Informatic Integrat Program Informatic EXPERT 
BUGETAR compus din eXpert bugetar, ePrim - Impozite i 
Taxe Locale i Salarizare ) 

48440000-4 10.000,00 Bugetul local februarie decembrie 

25 
Servicii IT de actualizare i asisten  Pachet Programe 
Informatice: "eXpert bugetar", "Salarizare", "Impozite i Taxe 
Locale"  

48000000-8 16.500,00 Bugetul local februarie decembrie 

26 
Pachet de promovare online i print în publica ia on-line 
”Banatul Azi” 79341000-6 6.000,00 Bugetul local februarie decembrie 

27 

Întocmire documenta ie tehnico-economic  la faza de 
proiectare studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul 
"REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE I DOT RI 

COALA GIMNAZIAL  DUDE TII NOI" 

71241000-9 46.200,00 

Programul 
Opera ional Regional 
2014 – 2020 (POR) + 

Bugetul local 

februarie mai 
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28 
Lucr ri i servicii privind administrarea domeniului public i 
privat 

50800000-3 200.000,00 Bugetul local martie decembrie 

29 Lucr ri de repara ie i între inere str zi 45233142-6 102.000,00 Bugetul local martie aprilie 

30 
Elaborare certificat energetic pentru investi ia „TEREN DE 
HANDBAL ACOPERIT” 71314310-8 1.000,00 Bugetul local martie aprilie 

31 
Studiu de Fezabilitate (SF) la obiectivul „PODE E 
TRANSVERSALE STRADALE ÎN COMUNA DUDE TII 
NOI”, conform H.G. nr. 907 / 2016 

71322500-6 16.800,00 Bugetul local martie mai 

32 

Servicii de consultan  în domeniul managementului 
execu iei obiectivului finan at prin fonduri PNDL: 
„EXTINDERE PRIM RIE PRIN MODIFIC RI INTERIOARE 

I EXTERIOARE LA CORP EXISTENT DE CL DIRE, 
EXTINDERE CORP NOU P + 1E, CONSTRUIRE ANEXE 
PARTER, CREARE ACCES AUTO, AMENAJARE DE 
PLATFORME EXTERIOARE I ÎMPREJMUIRE” 

79411000-8 9.000,00 

Programul Na ional 
de Dezvoltare Local  

(PNDL) + Bugetul 
local 

martie decembrie 

33 

Servicii de întocmire caiet de sarcini „REPARA II RE EA 
DE ALIMENTARE CU AP  I BRAN AMENTE AP  (120 
BUC.) ÎN COMUNA DUDE TII NOI” + asisten  tehnic  pe 
parcursul execu iei lucr rii 

71242000-6 8.400,00 Bugetul local martie mai 

34 Revizie 1000 ore buldoexcavator JCB 3CX 43640000-1 4.700,00 Bugetul local martie mai 

35 Servicii evaluare terenuri intravilan , în vederea vânz rii. 71324000-5 5.250,00 Bugetul local martie decembrie 

36 
Instala ii de climatizare complet  de 12000 BTU cu montaj 
inclus, pentru Casa de Cultur  (2 buc.) 45351000-2 5.100,00 Bugetul local martie mai 

37 

Închiriere de autovehicule transport persoane (autocare cu 
ofer), pentru participarea la diferite evenimente, concursuri, 

festivaluri pentru membrii ansamblului artistic Dude teana, 
corul Casei de Cultur , trupa de dans modern i personalul 
din cadrul Prim riei 

60170000-0 7.200,00 Bugetul local martie decembrie 

38 

Închiriere de autovehicule transport persoane (autobuze cu 
ofer), pentru participarea la diferite evenimente, concursuri, 

festivaluri pentru membrii ansamblului artistic Dude teana, 
corul Casei de Cultur , trupa de dans modern i personalul 
din cadrul Prim riei 

60170000-0 7.700,00 Bugetul local martie decembrie 
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39 

Închiriere de autovehicule transport persoane (minibuze cu 
ofer), pentru participarea la diferite evenimente, concursuri, 

festivaluri pentru membrii ansamblului artistic Dude teana, 
corul Casei de Cultur , trupa de dans modern i personalul 
din cadrul Prim riei 

60170000-0 11.000,00 Bugetul local martie decembrie 

40 
Kit repara ie panou sta ie pompare epurare: componente 
panou, vane cu it (2buc), material m runt + montaj 50511000-0 6.500,00 Bugetul local martie mai 

41 Memorie Adata Premier Series, DDR4, 4GB, 2133MHz 30237100-0 200,00 Bugetul local martie aprilie 

42 Surse ATX 500W 31682530-4 240,00 Bugetul local martie aprilie 

43 Cablu UTP Gigabit Cupru Negru 44321000-6 500,00 Bugetul local martie aprilie 

44 Canal cablu 15m x 40x40 44322400-7 170,00 Bugetul local martie aprilie 

45 
Surubelni  / Set bi i /Tester re ea / cle te sertizat / sertizor / 
cle te 

44510000-8 480,00 Bugetul local martie aprilie 

46 Monitor LED Philips 19.5 inch 32323100-4 340,00 Bugetul local martie aprilie 

47 
Sistem brand HP Procesor Intel® Core i3, 4GB DDR4, 
500GB HDD 

30213300-8 1.900,00 Bugetul local martie aprilie 

48 Monitor LED TN Philips 21.5'' 32323100-4 430,00 Bugetul local martie aprilie 

49 Wireless USB Adapter TP-link 31111000-7 100,00 Bugetul local martie aprilie 

50 Adaptor KVM USB SC22U 1/2 ATEN 31111000-7 240,00 Bugetul local martie aprilie 

51 Monitor 23.6'', AOC 32323100-4 600,00 Bugetul local martie aprilie 

52 
Desktop HP Intel Core Kaby Lake i7, HDD 1TB, RAM - 8GB, 
SSD 250 

30213300-8 2.100,00 Bugetul local martie aprilie 

53 Case Logic Rucsac notebook 17.3 18931100-5 130,00 Bugetul local martie aprilie 

54 Kit Tastatur  + Mouse Microsoft Wired Desktop, USB 30237460-1 100,00 Bugetul local martie aprilie 

55 External HDD Adata 1TB USB 3.0 30233132-5 260,00 Bugetul local martie aprilie 

56 Memorie USB Kingston DataTraveler, 32GB, USB 3.0 30234600-4 200,00 Bugetul local martie aprilie 

57 Memorie Adata Flash Drive, 64GB, USB 2.0 30233132-5 100,00 Bugetul local martie aprilie 

58 Licen e Windows 10 PRO 48611000-4 2.000,00 Bugetul local martie aprilie 

59 Cartu e cerneal  negru PG-40 30125120-8 430,00 Bugetul local martie aprilie 

60 Toner laser HP P2015 30125120-8 400,00 Bugetul local martie aprilie 

61 Cartu  toner laser Lexmark X746 negru 30125120-8 1.100,00 Bugetul local martie aprilie 

62 Cartu e toner laser Samsung SCX-3405F negru 30125120-8 150,00 Bugetul local martie aprilie 

63 Cartu e toner laser Lexmark X746 cyan / magenta / yellow 30125120-8 3.600,00 Bugetul local martie aprilie 
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64 Cartu e cerneal  HP Officejet 6000 30125120-8 1.200,00 Bugetul local martie aprilie 

65 Cartu e toner laser Xerox C7020 seturi 4 buc i 30125120-8 5.800,00 Bugetul local martie aprilie 

66 Cartu  cerneal  HP 7500A 30125120-8 380,00 Bugetul local martie aprilie 

67 Cartu  toner laser HP 1536 30125120-8 70,00 Bugetul local martie aprilie 

68 Cartu e toner laser Lexmark MX910 negru 30125120-8 2.000,00 Bugetul local martie aprilie 

69 Cartu e toner laser Samsung M3375FD negru 30125120-8 300,00 Bugetul local martie aprilie 

70 Cartu  toner laser Samsung M477 negru 30125120-8 270,00 Bugetul local martie aprilie 

71 Repara ie echipament printare Lexmark X746 50323200-7 200,00 Bugetul local martie aprilie 

72 Cartu e toner laser Samsung M477 color 30125120-8 800,00 Bugetul local martie aprilie 

73 Servicii catering pentru eveniment festiv 55523000-2 1.160,00 Bugetul local martie aprilie 

74 

Reactualizare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul 
de investi ii „ÎNFIIN AREA UNEI PERDELE ECOLOGICE 
DE TRECERE DIN ZONA AGRICOL  I RURAL  PRIN 
CONSOLIDAREA DEALULUI DIN STR. CARPA I I 
EDIFICAREA PARCULUI”, conform H.G. nr. 907 / 2016 

71322000-1 25.000,00 Bugetul local martie mai 

75 
Editare i tip rire felicit ri personalizate cu ocazia 
s rb torilor pascale 

79823000-9 1.500,00 Bugetul local martie aprilie 

76 200 buc. plicuri i8, mate, culoare verde 30199230-1 400,00 Bugetul local martie aprilie 

77 Colectare i transport de euri reziduale i reciclabile 90511000-2 10.000,00 Bugetul local aprilie decembrie 

78 
Racordarea la re eaua electric  a investi iei „TEREN DE 
HANDBAL ACOPERIT” 45311000-0 8.200,00 Bugetul local aprilie august 

79 
Trasare i materializare în teren repere topografice an  
desecare ap  Str. Bogd ni a (Solaris IV) 

71351810-4 2.500,00 Bugetul local aprilie mai 

80 Repara ii i între inere instala ii de iluminat public stradal 50232100-1 46.000,00 Bugetul local aprilie decembrie 

81 
Întocmire Studiu de fezabilitate (SF) pentru investi ia 
„RE EA SECUNDAR  DE CANALIZARE ÎN COMUNA 
DUDE TII NOI (RACORDURI)” 

71322000-1 16.000,00 Bugetul local aprilie iunie 

82 Atelier de pictur  i desen 92000000-1 9.000,00 Bugetul local aprilie decembrie 
83 Sting toare cu pulbere tip P6 - 12 buc. 35111320-4 1.000,00 Bugetul local aprilie mai 

84 
Servicii dirigen ie de antier pentru obiectivul de investi ii 
„CL DIRE ADMINISTRATIV ” 71520000-9 13.000,00 Bugetul local aprilie decembrie 

85 

Servicii de verificare tehnic  (a dispozi iilor de antier) pentru 
investi ia „MODERNIZARE STR ZI ÎN COMUNA DUDE TII 
NOI”, pe parcursul asisten ei tehnice din partea 
proiectantului. 

71356100-9 1.000,00 Bugetul local mai decembrie 
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86 
Mentenan  lunar  sistem alarmare antiefrac ie, sistem 
supraveghere video, sistem detec ie incendiu. 35120000-1 45.000,00 Bugetul local mai decembrie 

87 
Întocmire caiet de sarcini i documenta ie economic  pentru 
lucrarea „REPARATII TROTUARE PAVATE STR. FILIP 
BEISSER” 

71322100-2 3.000,00 Bugetul local mai iunie 

88 
Întocmire caiet de sarcini i documenta ie economic  
„REPARA IE HIDROIZOLA IE BAZIN STA IE POMPARE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU AP ” 

71322100-2 1.500,00 Bugetul local mai iunie 

89 Editare ziarul lunar „DUDE TEANUL” – 1000 numere lunar 79970000-4 30.000,00 Bugetul local mai decembrie 

90 Servicii artistice de coregrafie i instructaj dans modern 92342200-2 18.000,00 Bugetul local mai decembrie 

91 Aparatur  sunet i lumini scen  Casa de Cultur  31620000-8 42.000,00 Bugetul local mai decembrie 

92 Editare i tip rire volume de poezii 79970000-4 11.000,00 Bugetul local mai decembrie 

93 Servicii de arhivare 79995100-6 42.000,00 Bugetul local mai decembrie 

94 Organizare eveniment „SEARA OAMENILOR DE AFACERI” 79952100-3 12.000,00 Bugetul Local mai mai 

95 Realizare bannere 79341000-6 8.400,00 Bugetul local mai decembrie 

96 Organizare festivalul concurs „HORA” 79952100-3 25.000,00 Bugetul local mai iunie 

97 Organizare concurs de table 92622000-7 1.000,00 Bugetul local mai iunie 

98 Cupe i medalii concursul de table 18512200-3 1.000,00 Bugetul local mai iunie 

99 Tip rire diplome concursul de table 79823000-9 500,00 Bugetul local mai iunie 

100 
Proiectare i execu ie „PARCUL FAMILIEI”  
  

45112711-2 450.000,00 

Programul Na ional 
de Dezvoltare 

Rural  2014 – 2020 
(P.N.D.R.) – Grup 
de Ac iune Local  

(GAL) 

iunie decembrie 

101 
Proiectare i execu ie „PARCARE COALA GIMNAZIAL  
DUDE TII NOI” 45262600-7 142.000,00 Bugetul local iunie decembrie 

102 Extindere „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO” 32323500-8 100.000,00 Bugetul local iunie septembrie 

103 Extindere „ILUMINAT PUBLIC STRADA BALTA VERDE” 34993000-4 16.800,00 Bugetul local iunie septembrie 

104 
Studii i documenta ie tehnic  „FORAJ AP  I EXTINDERE 
RE EA ADUC IUNE STRADA LIVEZII” 71335000-5 10.000,00 Bugetul local iunie iulie 
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105 Achizi ii i montare sta ii de autobuz 45213311-6 42.000,00 Bugetul local iunie septembrie 

106 
Studiu de fezabilitate „GRADENE LA TERENUL DE 
FOTBAL” 79314000-8 46.000,00 Bugetul local iunie decembrie 

107 
Studiu de fezabilitate „AMENAJARE PEISAGISTIC  CALEA 
SÂNANDREIULUI NR. 22 - 24” 79314000-8 16.800,00 Bugetul local iunie 

decembrie 

108 Studiu de fezabilitate „ÎNFIIN ARE STR ZI SOLARIS 3” 79314000-8 42.000,00 Bugetul local iunie decembrie 

109 
Studiu de fezabilitate „PARCARE TEREN DE FOTBAL STR. 
OLIMPIA” 79314000-8 16.800,00 Bugetul local iunie 

decembrie 

110 Aparatura Serviciul de eviden  a popula iei 30121200-5 8.400,00 Bugetul local iunie septembrie 

111 
Execu ie „REPARA IE HIDROIZOLA IE BAZIN STA IE 
POMPARE SISTEM DE ALIMENTARE CU AP ” 45453000-7 8.000,00 Bugetul local iunie septembrie 

112 
Dirigen ie de antier pentru lucrarea „REPARA IE 
HIDROIZOLA IE BAZIN STA IE POMPARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU AP ” 

71520000-9 1.500,00 Bugetul local iunie septembrie 

113 
Proiect tehnic, execu ie i asisten  tehnic  „PODE E 
TRANSVERSALE (RUTIERE) STRADALE” 45221220-0 305.000,00 Bugetul local iunie decembrie 

114 
Dirigen ie de antier pentru lucrarea „PODE E 
TRANSVERSALE (RUTIERE) STRADALE” 71520000-9 7.000,00 Bugetul local iunie decembrie 

115 
Proiectare i execu ie „TEREN DE SPORT I VESTIARE 

COALA GIMNAZIAL  DUDE TII NOI” 45212221-1 170.000,00 Bugetul local iunie decembrie 

116 Lemn de foc 03413000-8 50.000,00 Bugetul Local iulie decembrie 

117 Pantofi de dans Ansamblul Dude teana 18800000-7 5.200,00 Bugetul local iunie decembrie 

118 Costume populare  18110000-3 3.300,00 Bugetul local iunie decembrie 

119 Costume pentru trupa de dans modern 18110000-3 3.300,00 Bugetul local iunie decembrie 

120 Costume Corul Casei de Cultur  18110000-3 3.300,00 Bugetul local iunie decembrie 

121 
Dirigen ie de antier pentru lucrarea „TEREN DE SPORT I 
VESTIARE COALA GIMNAZIAL  DUDE TII NOI” 71520000-9 5.000,00 Bugetul local iulie decembrie 

122 
Execu ie „FORAJ AP  I EXTINDERE RE EA ADUC IUNE 
STRADA LIVEZII” 45232150-8 150.000,00 Bugetul local iulie noiembrie 

123 
Dirigen ie de antier pentru lucrarea „FORAJ AP  I 
EXTINDERE RE EA ADUC IUNE STRADA LIVEZII” 71520000-9 10.000,00 Bugetul local iulie noiembrie 

124 Pachet c r i pentru bibliotec  22113000-5 3.300,00 Bugetul local iulie noiembrie 

125 
Servicii de realizare i montare module antifonice pentru 
Arena Sportiv  

44112600-4 42.000,00 Bugetul local septembrie noiembrie 

126 Montare parchet 45432113-9 23.500,00 Bugetul Local septembrie noiembrie 



 17 

127 
Servicii de publicitate, filmare i difuzare Ruga Comunei 
Dude tii Noi 79341000-6 1.500,00 Buget Local septembrie octombrie 

128 Servicii de dezinsec ie sediu prim rie i casa de cultur  90921000-9 2.000,00 Bugetul Local septembrie decembrie 

129 Servicii de dezinfec ie sediu prim rie i casa de cultur  90921000-9 4.000,00 Bugetul Local septembrie decembrie 

130 Servicii de deratizare sediu prim rie i casa de cultur  90923000-3 4.000,00 Bugetul Local septembrie decembrie 

131 
Organizare festivalul de folclor balcanic „TOAMNA 
ETNIILOR” 79952100-3 25.000,00 Bugetul Local septembrie septembrie 

132 
Organizare festivalul de folclor balcanic „SEAR  
TRADI IONAL  ARMÂNEASC ” 79952100-3 15.000,00 Bugetul Local septembrie septembrie 

133 Toalet  ecologic  mobil  pentru „RUGA DUDE TEAN ” 45215500-2 500,00 Bugetul Local octombrie decembrie 

134 Organizare „CARNAVALUL DOVLECILOR” 79952000-2 4.000,00 Bugetul Local octombrie octombrie 

135 Organizare „RUGA DUDE TEAN ” 79952100-3 50.000,00 Bugetul Local octombrie octombrie 

136 Servicii de paz  pentru evenimentul „RUGA DUDE TEAN ” 79713000-5 3.000,00 Bugetul Local octombrie octombrie 

137 Organizare festivalul concurs „RAPSODIILE NEAMULUI” 79952100-3 25.000,00 Bugetul Local octombrie noiembrie 

138 Almanah DUDE TEANUL 2018 – 1.000 BUC 22100000-1 21.000,00 Bugetul Local octombrie decembrie 

139 

Dirigen ie de antier pentru lucrarea: „EXTINDERE 
PRIM RIE PRIN MODIFIC RI INTERIOARE I 
EXTERIOARE LA CORP EXISTENT DE CL DIRE, 
EXTINDERE CORP NOU P + 1E, CONSTRUIRE ANEXE 
PARTER, CREARE ACCES AUTO, AMENAJARE DE 
PLATFORME EXTERIOARE I ÎMPREJMUIRE” 

71520000-9 3.600,00 

Programul Na ional 
de Dezvoltare Local  

(PNDL) + Bugetul 
local 

octombrie decembrie 

140 
Organizare spectacol de colinde i obiceiuri tradi ionale de 
Cr ciun” 79952100-3 25.000,00 Bugetul Local noiembrie decembrie 

141 

Dirigen ie de antier pentru lucrarea  „ÎNFIIN AREA UNEI 
PERDELE ECOLOGICE DE TRECERE DIN ZONA 
AGRICOL  I RURAL  PRIN CONSOLIDAREA DEALULUI 
DIN STR. CARPA I I EDIFICAREA PARCULUI” 
   

71520000-9 19.000,00 

Programul IPA de 
cooperare 

transfrontalier  
România - 

Republica Serbia 
2014-2020 + 
Bugetul local 

noiembrie decembrie 
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142 

Audit financiar pentru lucrarea „ÎNFIIN AREA UNEI 
PERDELE ECOLOGICE DE TRECERE DIN ZONA 
AGRICOL  I RURAL  PRIN CONSOLIDAREA DEALULUI 
DIN STR. CARPA I I EDIFICAREA PARCULUI” 
   

79212100-4 10.000,00 

Programul IPA de 
cooperare 

transfrontalier  
România - 

Republica Serbia 
2014-2020 + 
Bugetul local 

noiembrie decembrie 

143 
Dirigen ie de antier pentru lucrarea „PARCUL FAMILIEI”
    

71520000-9 10.000,00 

Programul Na ional 
de Dezvoltare 

Rural  2014 – 2020 
(P.N.D.R.) – Grup 
de Ac iune Local  

(GAL) 

noiembrie decembrie 

144 
Dirigen ie de antier pentru lucrarea „PARCARE COALA 
GIMNAZIAL  DUDE TII NOI” 71520000-9 6.000,00 Bugetul local noiembrie decembrie 

145 Dulciuri concurs colinde s rb tori 15842000-2 21.600,00 Bugetul Local noiembrie decembrie 

146 Ghirlande luminoase pentru s rb tori 31522000-1 40.000,00 Bugetul Local noiembrie decembrie 

147 Montaj ornamente iluminat festiv s rb tori 31522000-1 80.000,00 Bugetul Local noiembrie decembrie 

148 Drapele România i U.E. 35821000-5 1.400,00 Bugetul Local noiembrie decembrie 

149 Servicii pirotehnice / joc de artificii spectacol Revelion 92360000-2 12.700,00 Bugetul Local noiembrie decembrie 

150 Mesaj sarbatori iarn   transmis pe un post TV si internet 79341000-6 1.000,00 Bugetul Local decembrie decembrie 

151 Calendare mari personalizate 30199792-8 1.000,00 Bugetul Local decembrie decembrie 

152 Editare si tiparire felicitari personalizate 79823000-9 1.200,00 Bugetul Local decembrie decembrie 

153 
Servicii muzic  DJ + sonorizare spectacol sear  festiv  
Revelion 

79952000-2 8.500,00 
Bugetul Local 

decembrie decembrie 

154 Reînnoire certificate digitale calificate 79132100-9 500,00 Bugetul Local decembrie decembrie 

155 Servicii logistic  organizare spectacol sear  festiv  Revelion 79952000-2 20.000,00 Bugetul Local decembrie decembrie 
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