
PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIŢII PUBLICE PROPUSE PENTRU ANUL 2019 Trim. lll+IV 

Data Data Modalitate 

Nr. Obiectul contractului (produse, 
Valoarea 

Sursa de 
Procedura de estimată estimată a de 

Cod CPV estimată (lei, achiziţie derulare 
crt. servicii, lucrări) finanţare 

pentru pentru 
fără TVA) aplicată începerea finalizarea (online, 

procedurii procedurii offline) 
Servicii de informare si publicitate in 
cadrul proiectului „Reabilitare şi 
dotare clădire existentă pentru 
proiectul „Centru de zi pentru persoane 
vârstnice şi unitate de îngrijire la 
domiciliu, oraş Năsăud,judeţul 

FEDR +buget Achiziţionare 
1 Bistriţa-Năsăud, Programului 79341000-6 8.400 

local directă 
Trim. III Trim. III online 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate şi sociale, 
Prioritatea de Investiţii 8.1. -
Investiţiile în infrastructurile sanitare 
şi sociale care contribuie la dezvoltarea 













) 

Regiuni/proiecte nefinalizate, Axa 
prioritară 3 - sprijinirea tranziţiei către 
o economie cu emisii scăzute de
carbon, Obiectivul specific 3.2 -
reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane, bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă
Servicii de informare şi publicitate în 
cadrul implementării proiectului 
"Creşterea mobilităţii urbane în oraşul 
Năsăud,judeţul Bistriţa-Năsăud", cod 
SMIS 126791, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, 
Apelul de proiecte: FEDR +buget Achiziţionare 

14 POR/2018/3/3.2/2/2/7 7.700 
local directă Trim. III Trim. III Online 

Regiuni/proiecte nefinalizate, Axa 
prioritară 3 - sprijinirea tranziţiei către 
o economie cu emisii scăzute de
carbon, Obiectivul specific 3.2 -
reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane, bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă

Întocmit, 
Comp. Achizitiţii publice 

Sorin ig 



) 

PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIŢII PUBLICE PROPUSE PENTRU ANUL 2019 Trim. 1+11 

Data Data Modalitate 

Nr. Obiectul contractului (produse, 
Valoarea 

Sursa de 
Procedura de estimată estimată a de 

Cod CPV estimată (lei, achiziţie pentru derulare servicii, lucrări) finanţare pentru crt. 
fără TVA) aplicată începerea finalizarea (online, 

procedurii procedurii offline) 
Servicii de fumizare energie electrică, 
inclusiv transportul şi distribuţia 

Procedură 1 acesteia, pentru punctele de consum 09310000-5 287.633,99 Buget local 
simplificată Trim. I Trim. l online 

din proprietatea Oraşului Năsăud şi 
pentru iluminatul public stradal 
Achiziţie de servicii de informare şi 
publicitate pentru proiectul cu titlul 
'REABILITARE ŞI DOTARE 
CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU 

2 
PROIECTUL „CENTRU DE ZI 

79341000-6 8.400 
FEDR +buget Achiziţionare 

Trim. II Trim. II offline PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE local directă 
ŞI UNIT A TE DE ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU, ORAS NĂSĂUD, 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD, 
Programului Operaţional Regional 







Lucrări de reparaţii cu dale de beton a ) 
trotuarului situat pe B-dul Grănicerilor 
, în zona Blocului 67, de la magazinul 

11 Profi până la blocul A 1, inclusiv 45233253-7 trotuarul situat pe strada Miron 
Cristea, de la intersecţia cu bulevardul 
Grănicerilor până la colţul blocului 
Al  
Lucrări de reparaţii trotuare situate în 
parcul Ferdinand şi înlocuire borduri 

12 pe bulevardul Grănicerilor, de la strada 45233253-7 
Valea Caselor până la intersecţia cu 
strada Miron Cristea 

i Înfiinţarea infrastructurii funerare 

13 i (construcţie pentru ceremonii funerare) 39516000-2în localitatea componentă Luşca din 
! orasul Năsăud - dotări

Înfiinţarea infrastructurii funerare

14 (construcţie pentru ceremonii funerare) 39516000-2 în localitatea componentă Liviu 
Rebreanu din oraşul Năsăud - dotări 
„Reabilitare şi modernizare în orasul 
Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, 
L=868 m" - realizare PT +ODE, 71322000-1 15 documentaţii pentru avize, acorduri şi 
autorizaţii şi asistenţă tehnică din 
partea proiectantului pe perioada 
desfăşurării lucrărilor 

) 

126.050 Buget local Achiziţionare 
directă 

Procedură 293.021,82 Buget local simplificată 

19.789,31 PNDR+ Achiziţionare 
Buget local directă 

l 9.812,60 PNDR+ Achiziţionare 
Buget local directă 

Buget de stat Procedură 63.500 +buget local sirnpl ificată 

Trim. I Trim. II 

Trim. II+ Trim. II 
III 

Trim. I Trim. II 

Trirn. I Trim. II 

Trim. I Trim. fi 

Întocmit, 
Comp. Achiziţii Publice 

Sorin Catarig 

offline 

online 

oftline 

Oftline 

online 


