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ROMANIA 
JUDEŢUL BRASOV 

                        PRIMĂRIA COMUNEI BUNESTI 
BUNESTI,str.Principala nr.119,Tel.: 0268248710; fax: 0268248710 

E-mail : primariabunesti@gmail.com 
STRATEGIA ANUALA DE ACHIZIŢIE PUBLICA PE ANUL 2020 

A COMUNEI BUNESTI 
 

Având in vedere prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

395/2016 cat si Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 

281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice 

şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, comuna BUNESTI a procedat la întocmirea 

prezentei strategii care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a li 

lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar la nivelul autorităţii 

contractante. 

Autoritatea contractantă utilizează ca informaţii pentru elaborarea strategiei anuale 

de achiziţii cel puţin următoarele 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 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. 

Strategia anuala de achizitie publica se realizează 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. 

Autoritatea contractantă, are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare 

în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, modificări/completări care se aprobă conform 

prevederilor alin. (3) din HG 395/2016. 

            In cazul în care modificările au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost 

cuprinse iniţial în strategia anuală de achiziţii publice, introducerea acestora în prezenta 

strategie este condiţionată de identificarea surselor de finanţare. 

Atribuirea unui contract de achiziţii publică este rezultatul unui proces ce se 

derulează în mai multe etape. 

           Autoritatea 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 ; 
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c) etapa postatribuire contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării 

contractului. 

Etapa de planificare / pregătire a unui proces de achiziţie publică se iniţiază prin 

identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea 

de către conducătorul autorităţii contractante/unităţii de achiziţii centralizate 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, 

iniţiată de autoritatea contractantă şi este obiect de evaluare a ANAP, în condiţiile stabilite la 

art. 23 H.G.R nr. 395/2016, odată cu documentaţia de atribuire, referitor la aspectele 

prevăzute la alin. (3) lit. b) şi f) din H.G.R nr. 395/2016. 

Prin intermediul strategiei de contractare conform art. 9) alin. 3 H.G.R nr. 

395/2016, 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 publica 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 şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei 

publice în care activează autoritatea contractantă: 

f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69 alin. (2) 

- (5) din Legea nr. 98/2016 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. 

           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 

vigoare a contractului de achiziţie publică. 

In cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea contractanţa are obligaţia 

de a 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 

locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de 

necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea 

contractelor de achiziţie publică/acordurilor - cadru pe care autoritatea contractantă 

intenţionează să le atribuie in decursul anului următor. 

           Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a ţine cont de: 

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 

b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. După 

aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza 

programul anual al achiziţiilor publice in funcţie de fondurile aprobate. 

Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin 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 in lei fară 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 

După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă 

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 Legea nr. 98/2016; 

b) contractele/acordurile - cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală 

cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016; 

Potrivit art. 13 din H.G.R nr. 395/2016 autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elabora distinct pentru flecare proiect finanţat din fonduri nerambursabile în parte un 

program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv. 

Având in vedere referatele de necesitate cat si proiectele in curs de derulare, pe 

parcursul anului 2020 Comuna BUNESTI intenţionează sa încheie prin proceduri 

următoarele contracte: 

Contractele de lucrări finanţate din fonduri europene 

guvernamentale si fonduri proprii, care se vor incheia in anul 2020 sunt: 

1. Execuţie lucrări pentru „RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A 

APEI REZIDUALE IN LOCALITATEA ROADES, COMUNA BUNESTI” proiect depus la 

Comisia Nationala de Prognoza- Fondul de Dezvoltare si Investitii si publicat in lista 



proiectelor eligibilea cărui valoare este de 5.037.454 lei(cu TVA), conform devizului general 

întocmit de către proiectantul general SC BUCON INVEST SRL, BRASOV. 

2. Execuţie lucrări pentru „REABILITARE TROTUARE LOCALITATE 

MESENDORF, COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect propus a fi finanţat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, a cărui valoare este de 5.044.701 lei (cu TVA), 

conform devizului general întocmit de către SC EUROPA PROIECT SRL; 

3. Execuţie lucrări pentru „SUPLIMENTARE DEBIT APA LOCALITATE ROADES, 

COMUNA BUNESTI, JUD. BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, 

a cărui valoare este de 173.740 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către SC 

AQUA SRL 

4. Execuţie lucrări pentru „ MODERNIZAREA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect propus a fi finanţat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurala, a cărui valoare este de 17.334.531 lei (cu TVA), conform 

devizului general întocmit de către proiectantul general SC Consult Construct SRL 

5. Execuţie lucrări pentru „ MODERNIZAREA DRUMURILOR DE FORESTIERE IN 

COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect propus a fi finanţat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurala, Masura 4.3., a cărui valoare este de 8.833.756 lei (cu TVA), 

conform devizului general întocmit de către proiectantul general SC Consult Construct SRL 

si care este publicat ca fiind eligibil fara finantare 

6. Execuţie lucrări pentru „CONSTRUIRE CASA MORTUARA IN COMUNA 
BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a 
cărui valoare este de 415.055 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către 
proiectantul general SC Bucon Invest SRL; 

7. Execuţie lucrări pentru „REPARATII GENERALE INVELITOARE LA CAMIN 

CULTURAL SI SCOALA PRIMARA IN SAT VISCRI, COMUNA BUNESTI, JUDETUL 

BRASOV”, proiect finanţat din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare este de 

257.690,49 lei (cu TVA), conform devizului general întocmit de către proiectantul general 

S.C. DAVICONIN S.R.L. 

8. Execuţie lucrări pentru " MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL 
LOCALITATE MESENDORF, COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, proiect finanţat 
din bugetul local al Comunei Bunesti, a cărui valoare este de 1.192.488,47 lei (cu TVA), 
conform devizului general întocmit de către proiectantul general SC BLUEL SRL. 

9. Executie lucrari pentru „CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 500 KW 
CU RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL, COMUNA BUNESTI, JUDETUL 
BRASOV” proiect propus a fi finantat prin POIM 2014-2020 AXA 6.1, a carui valoare este de 
3.785.184,74 lei (cu TVA), conform devizului general intocmit de catre proiectantul general 
S.C. DECOR SOLAR S.R.L.  

10. Executie lucrari pentru „CENTRALA ELECTRICA CU BIOMASA 95 KW CU 
RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL, COMUNA BUNESTI, JUDETUL 
BRASOV” proiect propus a fi finantat prin POIM 2014-2020 AXA 6.1, a carui valoare este de 
3.220.536 lei (cu TVA), conform devizului general intocmit de catre proiectantul general S.C. 
GAMA PROIECT ENERGIE S.R.L.  Bucuresti 

11. Executie lucrari pentru „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE SI 
DISTRIBUTIE CU GAZE NATURALE IN COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV” proiect 
depus la Comisia Nationala de Prognoza- Fondul de Dezvoltare si Investitii si publicat in lista 
proiectelor APROBATE CONFORM CONTRACT FINANTARE 4951/03.10.2020, a carui 



valoare este de 36.981.773 lei (cu TVA), conform devizului general intocmit de catre 
proiectantul general S.C. ECOSOL EXIM S.R.L. 

 

Conform art. 14 din H.G.R nr. 395/2016, autoritatea contractantă, prin persoana  

specializata în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a tine evidenţa achiziţiilor directe de 

produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice. 

Achiziţiile directe se regăsesc in anexa la proiectul programului anual al achiziţiilor 

publice pentru anul 2020, anexa la prezenta strategie. 

Ţinând cont de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 

281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice 

şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, s-a întocmit proiectul programului anual al 

achiziţiilor publice împreuna cu anexele lui pentru anul 2020 care este anexa la prezenta 

strategie. 

            Prezenta strategie anuala de achiziţii pentru anul 2020. se va aproba prin act 
administrativ si se poate modifica conform art. 11 alin. 4 si alin. 5 din H.G.R 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice. 

 
PRIMAR, 

                                                          Mircea Palasan



 
ROMANIA                                                    ANEXA LA STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 

JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul  

„RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APEI REZIDUALE IN LOCALITATEA ROADES,  

COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Tipul si obiectul contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de 

achiziţie publica / 

acordului - cadru lei. 

fara TVA 

Sursa de finanţare Procedura stabilita Data 
(luna) 

estimate 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) estimata pentru 

atribuirea contractului de 

achiziţie publica/acord ului 

cadru 

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 
atribuire 

1 
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii 
 

 2450 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

2 

Dirigentie santier 71520000-9 - 

Servicii de 

supraveghere a 

lucrarilor (Rev.2)) 

46099 BUGETUL LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

3 Organizare proceduri achizitie 79418000-7 - 

Servicii de 

consultanta in 

domeniul achizitiilor 

(Rev.2) 

20000 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

4 Consultanta in domeniul managementului 
investitiei 

79420000-4 - 

Servicii conexe 

managementului 

(Rev.2) 

20000 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

5 Execuţie de lucrări 45200000-9 - Lucrari 

de constructii 

complete sau 

partiale si lucrari 

publice (Rev.2) 

2602938 PNDL III Licitatie deschisa Ianuarie Decembrie Online 
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JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul :„REABILITARE TROTUARE LOCALITATE MESENDORF, COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV” 

 
\'r. 
crt 

Tipul si obiectul contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de 

achiziţie 

publica/acordul 

ui-cadru lei. fara 

TVA 

Sursa de finanţare Procedura stabilita Data 
(luna) 

estimata 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acordului 

cadru 

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 
atribuire 

1 Documentatii suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

 

 114213 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

2 Verificare tehnica 71322100-2 - 
Servicii de estimare 
pentru lucrari publice 
(Rev.2) 

8500 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

3 Servicii de proiectare 71322000-1 - 

Servicii de proiectare 

tehnica pentru 

constructia de lucrari 

publice de lucrari 

publice (Rev.2)  

105000 BUGET LOCAL Achizitie directa Ianuarie Decembrie Online 

4 Organizare proceduri achizitie 79418000-7 - 

Servicii de 

consultanta in 

domeniul achizitiilor 

(Rev.2) 

6200 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

5 Consultanta in domeniul managementului 

investitiei 

79420000-4 - 

Servicii conexe 

managementului 

(Rev.2) 

34981 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

6 Asistenta tehnica proiectant 71356200-0 - 

Servicii de asistenta 

tehnica (Rev.2) 

24487 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

7 Dirigentie santier 71520000-9 - 

Servicii de 

supraveghere a 

lucrarilor (Rev.2)) 

27985 BUGETUL LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

8 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2) 45233161-5 - Lucrari 
de constructii de 
trotuare (Rev.2) 

3526089 PNDR Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 
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JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul  

„SUPLIMENTARE DEBIT APA LOCALITATEA ROADES, COMUNA BUNESTI, JUD. BRASOV”, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Tipul si obiectul contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de 

achiziţie 

publica/acordului-ca

dru lei. fara TVA 

Sursa de finanţare Procedura stabilita Data 
(luna) 

estimate 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) estimata pentru 

atribuirea contractului de 

achiziţie publica/acord ului 

cadru 

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 
atribuire 

1 Execuţie de lucrări 45262220-9–Forare 

de puturi de apa 

(Rev.2) 

146000 BUGET LOCAL  Achizitie directa Ianuarie Decembrie Online 
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JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul :„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV” 

 

 
 

\'r. 
crt 

Tipul si obiectul contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de 

achiziţie 

publica/acordul 

ui-cadru lei. fara 

TVA 

Sursa de finanţare Procedura stabilita Data 
(luna) 

estimate 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acordului 

cadru 

Modalitat ea 

de derulare a 

procedurii de 
atribuire 

1 Documentatii suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

 

 12978 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

2 Verificare tehnica 71322100-2 - 
Servicii de estimare 
pentru lucrari publice 
(Rev.2) 

20000 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

3 Servicii de proiectare 71322000-1 - 

Servicii de proiectare 

tehnica pentru 

constructia de lucrari 

publice de lucrari 

publice (Rev.2)  

326400 BUGET LOCAL Cerere de oferta Ianuarie Decembrie Online 

4 Organizare proceduri achizitie 79418000-7 - 

Servicii de 

consultanta in 

domeniul achizitiilor 

(Rev.2) 

44300 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

5 Consultanta in domeniul managementului 

investitiei 

79420000-4 - 

Servicii conexe 

managementului 

(Rev.2) 

123973 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

6 Asistenta tehnica proiectant 71356200-0 - 

Servicii de asistenta 

tehnica (Rev.2) 

86781 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

7 Dirigentie santier 71520000-9 - 

Servicii de 

supraveghere a 

lucrarilor (Rev.2)) 

99178 BUGETUL LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

8 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) 45233142-6 - Lucrari 
de reparare a 
drumurilor (Rev.2) 

12484118 PNDR Cerere de oferta Ianuarie Decembrie Online 
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JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul :„MODERNIZAREA DRUMURILOR FORESTIERE DIN COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV” 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                ROMANIA                                     ANEXA LA STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 

JUDETUL BRASOV 

\'r. 
crt 

Tipul si obiectul contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de 

achiziţie 

publica/acordul 

ui-cadru lei. fara 

TVA 

Sursa de finanţare Procedura stabilita Data 
(luna) 

estimate 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acordului 

cadru 

Modalitat ea 

de derulare a 

procedurii de 
atribuire 

1 Documentatii suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

 

 63500 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

3 Servicii de proiectare 71322000-1 - 

Servicii de proiectare 

tehnica pentru 

constructia de lucrari 

publice de lucrari 

publice (Rev.2)  

203000 PNDR Cerere de oferta Ianuarie Decembrie Online 

4 Organizare proceduri achizitie 79418000-7 - 

Servicii de 

consultanta in 

domeniul achizitiilor 

(Rev.2) 

18000 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

5 Consultanta in domeniul managementului 

investitiei 

79420000-4 - 

Servicii conexe 

managementului 

(Rev.2) 

72000 PNDR Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

6 Asistenta tehnica  71356200-0 - 

Servicii de asistenta 

tehnica (Rev.2) 

95000 PNDR Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

8 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) 45233142-6 - Lucrari 
de reparare a 
drumurilor (Rev.2) 

6442604 PNDR Licitatie deschisa Ianuarie Decembrie Online 

mailto:primariabunesti@gmail.com


COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul :„CONSTRUIRE CASA MORTUARA IN COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV” 

 

 
 

\'r. 
crt 

Tipul si obiectul contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de 

achiziţie 

publica/acordul 

ui-cadru lei. fara 

TVA 

Sursa de finanţare Procedura stabilita Data 
(luna) 

estimate 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acordului 

cadru 

Modalitatea 

de derulare a 

procedurii de 
atribuire 

1 Documentatii suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

 

 3800 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

2 Studii de teren 71335000-5 - Studii 

tehnice (Rev.2) 

3500 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

3 Amenajari exterioare 45111200-0 - Lucrari 

de pregatire si de 

degajare a 

santierului (Rev.2) 

1083 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

4 Retele exterioare sanitare, electrice si gaz 45300000-0 - Lucrari 

de instalatii pentru 

cladiri (Rev.2) 

3520 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

3 Servicii de proiectare 71322000-1 - 

Servicii de proiectare 

tehnica pentru 

constructia de lucrari 

publice de lucrari 

publice (Rev.2)  

12316 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

4 Organizare proceduri achizitie 79418000-7 - 

Servicii de 

consultanta in 

domeniul achizitiilor 

(Rev.2) 

2500 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

5 Consultanta in domeniul managementului 

investitiei 

79420000-4 - 

Servicii conexe 

managementului 

(Rev.2) 

3959 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

6 Asistenta tehnica  71356200-0 - 

Servicii de asistenta 

tehnica (Rev.2) 

4062 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 

8 Executie lucrari 45215000-7 - Lucrari 
de constructii de 
cladiri pentru servicii 
sociale si sanitare, 
de crematorii si de 
toalete publice 
(Rev.2) 

281467 BUGET LOCAL Cerere oferta Ianuarie Decembrie Online 
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ROMANIA                                     ANEXA LA STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 
JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul :„REPARATII GENERALE INVELITOARE LA CAMIN CULTURAL SI SCOALA PRIMARA IN SAT VISCRI, COMUNA 

BUNESTI, JUDETUL BRASOV” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\'r. 
crt 

Tipul si obiectul contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea estimata 

a Contractului de 

achiziţie publica/ 

acordului-cadru 

lei. fara TVA 

Sursa de 

finanţare 
Procedura 

stabilita 
Data 

(luna) 
estimate 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acordului 

cadru 

Modalitat ea 

de derulare a 

procedurii de 
atribuire 

8 Executie lucrari 45453000-7- Lucrari de reparatii 
generale si de renovare (Rev.2) 

217387 BUGET LOCAL Cerere oferta Ianuarie Decembrie Online 
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ROMANIAANEXA LA STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 

JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 
E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul " MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL LOCALITATE MESENDORF, COMUNA BUNESTI, 
JUDETUL BRASOV” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\'r. 
crt 

Tipul si obiectul contractului de achiziţie 

publica/acordului cadru 
Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de 

achiziţie 

publica/acordul 

ui-cadru lei. fara 

TVA 

Sursa de finanţare Procedura stabilita Data 
(luna) 

estimate 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acord ului 

cadru 

Modalitat ea 

de derulare a 

procedurii de 
atribuire 

1 Execuţie de lucrări 45316110-9

 -Instalare 

de echipament de 

iluminare stradala 

(Rev.2)  

1002092 BUGET LOCAL Achiziţie directa Ianuarie Decembrie Online 
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ROMANIA                                                    ANEXA LA STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 
JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul  

„CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 500KW CU RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL, COMUNA BUNESTI, 

JUDETUL BRASOV”, 

 
Nr. 

crt 

Tipul si obiectul contractului 

de achiziţie 

publica/acordului cadru 

Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de achiziţie 

publica / acordului - 

cadru lei. fara TVA 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 
stabilita 

Data 

(luna) 

estimate 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acord ului 

cadru 

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

1 

Documentaţii-suport şi 

cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 

(3.2) 

71320000-7 Servicii de 

concepţie tehnică 
4.200 lei 

BUGET 

LOCAL 
Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

2 

Proiectare si asistenta 

tehnica din partea 

proiectantului (3.5.4., 3.5.6., 

3.8.1.) 

71320000-7 Servicii de 

concepţie tehnică 

71356200-0 Servicii de 

asistență tehnică 

61.496,25 lei, din care: 

cap. 3.5.4. – 5.347,5 

cap. 3.5.6. – 26.737,5 

cap. 3.8.1. – 29.411,25 

MDRAP 

Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

3 Verificarea tehnica a 

proiectarii (3.5.5) 

71356000-8 Servicii 

tehnice 
24.063,75 lei 

BUGET 

LOCAL 
Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

4 Organizarea procedurilor de 

achizitie (3.6) 

79418000-7 – Servicii de 

consultanta in domeniul 

achizitiilor 

4.800 lei 

BUGET 

LOCAL Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

5 
Managementul de proiect 

pentru obiectivul de 

investiţii (3.8.1) 

79400000-8 Consultanta 

în afaceri şi în 

management şi servicii 

conexe 

26.737.50 lei 

BUGET 

LOCAL 
Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

6 Dirigentie de santier (3.8.2) 
71520000-9 - Servicii de 

supraveghere a lucrărilor 
10.695 lei 

BUGET 

LOCAL 
Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

7 
Executie lucrari  

(1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1) 

45251100-2 -Lucrari de 

constructii de centrale 

electrice 

2.683.971,25 lei, din 

care: 

cap. 1.3 – 2.200 

cap. 4.1 –116.250 

cap. 4.2 – 232.500 

cap. 4.3 –2.325.000 

cap. 5.1 – 8.021,25 

MDRAP 

Procedura 

simplificata 
ianuarie2020 Decembrie 2020 

 

Online 
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ROMANIA                                                    ANEXA LA STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 

JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul  

„CENTRALA ELECTRICA CU BIOMASA 95 KW CU RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL, COMUNA BUNESTI, JUDETUL 

BRASOV”, 

 
Nr. 

crt 

Tipul si obiectul contractului 

de achiziţie 

publica/acordului cadru 

Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de achiziţie 

publica / acordului - 

cadru lei. fara TVA 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 
stabilita 

Data 

(luna) 

estimate 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acord ului 

cadru 

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

1 

Documentaţii-suport şi 

cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 

(3.2) 

71320000-7 Servicii de 

concepţie tehnică 
1.055 lei 

MDRAP 

Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

2 

Proiectare si asistenta 

tehnica din partea 

proiectantului (3.5.4., 3.5.6., 

3.8.1.) 

71320000-7 Servicii de 

concepţie tehnică 

71356200-0 Servicii de 

asistență tehnică 

60.600 lei, din care: 

cap. 3.5.4. – 4.500 

cap. 3.5.6. – 40.000 

cap. 3.8.1. – 16.100 

MDRAP 

Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

3 Verificarea tehnica a 

proiectarii (3.5.5) 

71356000-8 Servicii 

tehnice 
6.800 lei 

BUGET 

LOCAL 
Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

4 Organizarea procedurilor de 

achizitie (3.6) 

79418000-7 – Servicii de 

consultanta in domeniul 

achizitiilor 

2.500 lei 

BUGET 

LOCAL Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

5 
Managementul de proiect 

pentru obiectivul de 

investiţii (3.7.1) 

79400000-8 Consultanta 

în afaceri şi în 

management şi servicii 

conexe 

12.800 lei 

BUGET 

LOCAL 
Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

6 Dirigentie de santier (3.8.2) 
71520000-9 - Servicii de 

supraveghere a lucrărilor 
9.600 lei 

BUGET 

LOCAL 
Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

7 
Executie lucrari  

(1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1) 

45251240 - Lucrari 

de constructii de centrale 

generatoare de energie 

alimentata cu biomasa 

2.287.937 lei, din care: 

Cap. 1.2. – 1.685 

cap. 1.3 – 5.527 

cap. 4.1 –621.690 

cap. 4.3 –1.646.725 

cap. 5.1 – 12.310 

MDRAP 

Procedura 

simplificata 
ianuarie2020 Decembrie 2020 

 

Online 
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ROMANIA                                                    ANEXA LA STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 
JUDETUL BRASOV 
COMUNA BUNESTI 

BUNESTI, str.Principala, nr.119; Tel. 0268/248710; Fax: 0268/248710 

E-mail: primariabunesti@gmail.com 

Pentru proiectul  

„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE CU GAZE NATURALE IN COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV”, 

 
Nr. 

crt 

Tipul si obiectul contractului 

de achiziţie 

publica/acordului cadru 

Cod CPV Valoarea estimata a 

Contractului de achiziţie 

publica / acordului - 

cadru lei. fara TVA 

Sursa de 

finanţare 

Procedura 
stabilita 

Data 

(luna) 

estimate 

pentru 

iniţierea 

procedurii 

Data (luna) 

estimata pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziţie 

publica/acord ului 

cadru 

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire 

1 

Documentaţii-suport şi 

cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 

(3.2) 

71320000-7 Servicii de 

concepţie tehnică 
3.392.800 lei 

FDI 

Procedura 

simplificata 
ianuarie 2020 Decembrie 2020 

Online 

2 

Proiectare si asistenta 

tehnica din partea 

proiectantului (3.5.4., 3.5.6. 

3.8.1.) 

71320000-7 Servicii de 

concepţie tehnică 

71356200-0 Servicii de 

asistență tehnică 

290.000 lei, din care: 

cap. 3.5.4. – 22.500 

cap. 3.5.6. – 135.000 

cap. 3.8.1. – 132.500 

FDI 

Procedura 

simplificata 
ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

3 Verificarea tehnica a 

proiectarii (3.5.5) 

71356000-8 Servicii 

tehnice 
45.000 lei 

FDI 
Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

4 Organizarea procedurilor de 

achizitie (3.6) 

79418000-7 – Servicii de 

consultanta in domeniul 

achizitiilor 

22.500 lei 

FDI 

Achizitie directa ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

5 
Managementul de proiect 

pentru obiectivul de 

investiţii (3.7.1) 

79400000-8 Consultanta 

în afaceri şi în 

management şi servicii 

conexe 

337.500 lei 

FDI 

Procedura 

simplificata 
ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

6 Dirigentie de santier (3.8.2) 
71520000-9 - Servicii de 

supraveghere a lucrărilor 
270.000 lei 

FDI Procedura 

simplificata 
ianuarie2020 Decembrie 2020 

Online 

7 
Executie lucrari  

(1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1) 

45231221-0 Lucrari 

de constructii de conducte 

de alimentare cu gaz 

(Rev.2) 

23.536.500 lei, din care: 

Cap. 1.2. – 0 

cap. 1.3 – 0 

cap. 2.1 -474.000 

cap. 4.1 –22.500.000 

cap. 5.1 – 562.500 

FDI 

Procedura 

simplificata 
ianuarie2020 Decembrie 2020 

 

Online 

 

mailto:primariabunesti@gmail.com

