
Valoarea 

estimata a 

contractului de 

achiziție 

publică/ 

acordului-cadru 

Modali-

tatea de 

derulare a 

procedurii 

de atribuire

lei, fără TVA
online/ 

offline

1

Servicii de proiectare – întocmire documentație tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiție 

„Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662,  cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu 

Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani,  până în 

DN 6B, județul Gorj” – fazele Expertize tehnice, Studiu de fezabilitate-completat cu elementele specifice din 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu geotehnic, Studiu topografic, Studiu hidrologic, Studiu 

geologic, Studiu hidrogeologic,Studiu hidrogeotehnic, Studiu de analiză și de stabilitate a terenului și Documentația 

de obținere avize/acorduri conform certificatului de urbanism

71319000-7 

71332000-4 

71322500-6 

71335000-5 

71351900-2

435.294,12 POAT 
Licitație 

deschisă

septembrie 

2021

ianuarie 

2022
online Dăianu Alina

2

Servicii de realizare Proiect tehnic de execuție, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect de 

organizare a execuției lucrărilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție 

”Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662,  cu originea în DN 66, ce străbate 

localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de 

Hurezani-Hurezani,  până în DN 6B, județul Gorj”

71356200-0 

71322500-6
630.252,10 POAT 

Licitație 

deschisă
mai 2022 august 2022 online Dăianu Alina

1

Servicii de realizare studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, expertiză biologică și studii de specialitate 

(studiu geotehnic cu dezvelire de fundații, studii topo și istorice, documentar fotografic, documentații 

pentru obținere avize și acorduri conform certificat urbanism) pentru obiectivul de investiție ”Restaurarea si 

revitalizarea Muzeului arhitecturii populare Curtișoara”

71319000-7 

71332000-4 

79930000-2 

71335000-5

830.252,10 POAT 
Licitație 

deschisă

septembrie 

2021

ianuarie 

2022
online Dăianu Alina

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Se aprobă

Nr. 13137 din 30.08.2021 Ordonator principal de credite

Actualizat la data de 08.09.2021 PREŞEDINTE,

PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE pentru Proiectul „ Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbana, centre de agrement/baze turistice(tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”

Cod CPV

Cosmin-Mihai Popescu

II.  ACHIZIŢII DE SERVICII

Sursa de 

finanțare

Procedura 

aplicată/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data (luna) 

estimată 

pentru 

inițierea 

procedurii

Data (luna) 

estimată 

pentru 

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică/ 

acordului-

cadru 

Persoana 

responsabilă 

cu aplicarea 

procedurii de 

atribuire

 I. ACHIZIŢII DE SERVICII

Nr.

crt.
Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru



2

Servicii de realizare proiect tehnic de execuție, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, documentație 

privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor și asistență tehnică din partea proiectantului pe 

parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Restaurarea si revitalizarea Muzeului 

arhitecturii populare Curtișoara”

71356200-0 

79930000-2
924.369,75 POAT 

Licitație 

deschisă
mai 2022 august 2022 online Dăianu Alina

TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII 2.820.168,07


