
Valoarea 

estimata a 

contractului de 

achiziție 

publică/ 

acordului-cadru 

Modali-

tatea de 

deru-

lare a 

proce-

durii de 

atribu-

ire

lei, fără TVA
online/ 

offline

1
Servicii de verificare tehnică de calitate a 

documentației tehnico-economice 
71300000-1 31.855,00

POR și 

buget 

local

licitație 

deschisă

decembrie 

2017

aprilie     

2018
online

Vlădoescu 

Liliana

2
Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier 

pe durata execuției lucrărilor
71356200-0 419.544,00

POR și 

buget 

local

procedură 

simplificată

aprilie 

2018

mai        

2018
online

Vlădoescu 

Liliana

3
Servicii de consultanță în domeniul 

managementului execuției
71311000-1 544.862,00

POR și 

buget 

local

procedură 

simplificată

ianuarie 

2018

martie        

2018
online

Vlădoescu 

Liliana

TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII 996.261,00

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Se aprobă

Nr. 14423 din 15.11.2017 Ordonator principal de credite

Actualizat la data de 21.12.2020 PREŞEDINTE,

Cosmin-Mihai Popescu

PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE pentru Proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile                                             

Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”

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
Cod CPV

Sursa de 

finanțare

Procedura 

aplicată/ 

instrumente 

specifice 

pentru 

derularea 

procesului de 

achiziție

Data 

(luna) 

estimată 

pentru 

inițierea 

procedurii



1

Servicii de proiectare (PT + DDE), servicii de 

asistență tehnică din partea proiectantului și 

execuţie lucrări pentru obiectivul de investiție 

„Modernizare drum județean (675B) ce traversează 

localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-

Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”

45233120-6 

45221111-3 

71322500-6 

71356200-0

56.408.669,92

POR și 

buget 

local

licitație 

deschisă

decembrie   

2017

aprilie       

2018
online

Vlădoescu 

Liliana

2

Achiziție lucrări pentru „Modernizare drum 

județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu 

Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-

Alimpești, până în DJ675C - Consolidări km 

10+568 - 10+628 și km 21+595 - 22+180”

45233120-6 3.809.560,42

POR și 

buget 

local

licitație 

deschisă

ianuarie   

2021

aprilie       

2021
online

Vlădoescu 

Liliana

TOTAL ACHIZIŢII DE LUCRĂRI 60.218.230,34

II. ACHIZIŢII DE LUCRĂRI



Nr. 

crt.
Obiectul achiziției directe Cod CPV

Valoarea 

estimată            

lei, fără TVA

Sursa de 

finanțare

Data (luna) 

estimată 

pentru 

inițiere 

Data (luna) 

estimată 

pentru 

finalizare

SERVICII

1 Servicii de informare și publicitate proiect -2 loturi
79341000-6   

79342200-5
49.400,00

POR și 

buget local

noiembrie 

2017

decembrie 

2017

2 Servicii de audit financiar extern 79212100-4 32.800,00
POR și 

buget local

noiembrie 

2017

decembrie 

2017

TOTAL ACHIZIŢII DE SERVICII 82.200,00

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Se aprobă

Anexă la PAAP nr. 14423 din 15.11.2017 Ordonator principal de credite

Actualizat la data de 20.12.2017 PREŞEDINTE,

Cosmin-Mihai Popescu

Achiziții directe în cadrul Proiectului „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-

Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”
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