
MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

■450016 - Zalâu. Piaţa lijliu Maniu nr.3. Judeţul Sâiaj
Fax.(40)260.661869 

e-mail: primaria@zalausj.ro
Telefon: (40)260.610550 
http ://www .zala usj .ro

Direcţia tehnică
Serviciul investiţii, achiziţii publice 
Nr. 78626/08.11.2021

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2021 AaUALIZAT LA DATA DE 08.11.2021

Data (luna) 
estimata pt. 
atribuirea 
contr. de 
achiziţie 
publica/ 
acordului 

cadru

Modali - 
tatea de 

derulare a 
proc. de 

atrib.

Valoarea estimata a 
contractului de 

achiziţie publica/ 
acordului cadru

Procedura 
stabilita/ 

instrumente 
specifice pentru 

derularea 
procesului de 

achiziţie

Data(luna)
estimata
pentru

iniţierea
procedurii

Persoana 
responsabila cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire

Tipul si obiectul .contractului de 
achiziţie publica/acordului cadru

document
justificativ

Nr. sursa de 
finanţare

Cod CPV
crt.

Online/
ofiine

lei fara TVA

j ‘ TOTAL GENERAL dih care: ; ^2.085:506,550

LUCRĂRI din care: 25.812.199,89A

"Modernizare DJ191C: Tudor 
Vladimirescu, Porolissum, 

Bujorilor, Moigradului si Cetatii

Contract de 
finanţare POR

POR + Buget 
local

Licitaţie
deschisa

1 45233120-6 20.926.554,60 Ianuarie on lineaugust Hanga Delia

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2021

Lucrări tehino-edil tare pentru 
blocurile ANL Cartier Dumbrava 

Nord din Municioiul Zalau

45232400-6
45232150-8

Licitaţie
deschisa

Brudaşca Maria 
(anulata)

2 1.106.097,87 Buget local iulie octombrie on line

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anui 2021

Lucrări de reparaţii capitale la 
Stadionul Municipal Zalău

Procedura
simplificată

3 45232100-3 264.453,78 Buget local septembrieaugust on line Micle Anca
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Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2021

Lucrări tehino-edilitare pentru 
4 I blocurile ANL Cartier Dumbrava 

Nord din Municipiul Zalau

Brudaşca Maria (nu 
s-a reluat 

procedura)

45232400-6
45232150-8

Licitaţie
deschisa

1.106.097,87 Buget local decenabrieoctombrie on line

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2021

Reabilitarea blocului de locuinţe 
sociale - Bl. C3 din municipiul 

Zalau

Procedura
simplificată

5 45453000-7 2.408.995,77 Buget local noiembrie ianuarie 2022 on line Cuceu Claudiu

—iBl
Lista de
investiţii 

aprobata pe 
anul 7021

Regenerarea urbană durabilă CET 
Zalau (SF+PT+DTAC)

POAT+Buget
local

Licitaţie
deschisă

Bălăjel Emil 
(achiziţie anulata)

1 71220000-6 812.067,23 septembrie noiembrie on line

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2021

Modernizare culoar de mobilitate 
str. V.Miţii - str. M.Eminescu, 

mun.Zalau (SF+PT+DTAC)

POR+Buget
local

Licitaţie
deschisă

2 71220000-6 1.214.428,57 iunie decembrie on line Oros Adriana

Elaborarea documentaţiilor 
tehnico-economice, faza SF + PT si 
prestarea serviciilor de asistenţă 
tehnică din partea proiectantului 
pentru reabilitarea podului de pe 
str. C. Coposu, km 1-229 aferent 

obiectivului de investiţii 
„Modernizare coridor integrat de 
mobiliate urbană, axa est-vest str. 
Avram lancu - Corneliu Coposu" 
prin construirea unui pod nou

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2021

POR+Buget
local

Licitaţie
deschisă

3 71220000-6 155.000,00 noiembrie on lineaugust Băican Carmen
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Elaborare audit energetic si 
luminotehnic la finalizarea 

lucrărilor pentru: Modernizarea si 
extinderea sistemului de iluminat 

public din Municipiul Zalau, etapa I

Contract de 
finanţare POR

POR+Buget
local

Procedura
simplificata

Costea Ioana 
(Contract reziliat)

1 71323100-9 150.000,00 ianuarie aprilie on line

Serviciul de salubrizare, activităţi 
de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare în Municipiul Zalău

HCL nr.
353/20.11.202

LaiLicitaţie
deschisa

2 90921000-9 5.021.492,00 Buget local martie on line Cristina(achizitie
anulata)

august
0

Servicii de consultanta pentru 
elaborarea Planului de Mobilitate 
Urbana Durabila al Municipiului 
Zalau 2021-2027

Contarct de 
finanţare POCA

. POR+Buget 
local

Procedura
simplificata

3 73220000-0 494.000,00 ianuarie martie on line Cristea Andreea

i

Achiziţia serviciilor de paza pentru
următoarele locaţii: 1. Serviciul de 
paza al bazei sportive Stadion 
municipal,
2. Serviciul de paza pentru blocul

Referatul nr. 
19567/25.03.2 Procedura

simplificata
4 79713000-5 235.294,12 Buget local aprilie iulie on line Cristea Andreea

!021
C3 i

;Concurs de soluţii pentru realizare, 
proiectare, asistenţă tehnică si 
execuţie pentru: Amplasare 
monument de for pub+c-statuia lui 
Mihai Viteazu si amenajarea zonei 
din jurul acesteia

Lista provizorie 
de investiţii 
aprobata pe 
anul 2021

71322000-1
45212314:0
71356200-0

Concurs de 
soluţii

5 2.100.840,34 Buget local aprilie octombrie off line Pojar Milena ■;

j
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Dirigentie de şantier pentru: 
Mobilitate urbana durabila Zalau 
2023, Etapa II

Contract de 
finanţare POR

POR+Buget
local

Procedura
simplificata

6 71247000-1 314.129,29 iunie octombrie on line Hanga Delia

Negociere fără 
publicarea 
prealabilă a 

unui anunţ de 
participare

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anui 2021

Achiziţie gaze naturale 
(pe bursă)

Costea Ioana 
Ciurte Rodica

7 09123000-7 3.362.999,88 Buget local iulie iulie on line

Elaborare audit energetic si 
luminotehnic la finalizarea 

lucrărilor pentru: Modernizarea si 
extinderea sistemului de iluminat 

public din Municipiul Zalau, etapa I

Contract de 
finanţare POR

POR+Buget
local

Procedura
simplificata

8 71323100-9 150.000,00 iulie septembrie on line Costea Ioana

Serviciul de „Realizare a lucrărilor 
de înregistrare sistematică iniţiate 
de unităţi administrativ teritoriale- 

terenuri situate în sectoare din 
extravilanul-intravilarul Municipiul 

Zalău, conform Programului 
Naţional de Cadastru şi Carte 

Funciară

Referatul nr. 
58929/25.08.2 Procedura

simplificata
Bălăjel Emil 

(achiziţie anulata)
9 71354300-7 130.252,10 Buget local septembrie noiembrie on line

021

Servicii de curăţenie a birourilor, 
spaţiilor interioare sa exterioare 

ale sediului Primăriei Municipiului 
Zalău

Referatul nr. 
65/03.09.2021

Procedura
simplificata

10 90910000-9 168.000,00 Buget local septembrie noiembrie on line Mezei Corina
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HCL nr.
317/28.10.202

Serviciul de salubrizare, activităţi 
de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare în Municipiul Zalău

Licitaţie
deschisa

11 90921000-9 Buget local7.472.045,00 noiembrie decembrie on line Lai Cristina
1

Dotări aferente obiectivului de 
investitii:"Grădiniţa cu program 
prelungit şi creşa din Cartierul 
Meseş,'str. Alexandru Lăpuşneanu 
din Municipiul Zalău-etapa I 
Creşă"

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2020

Procedura 
simplificata (pe 

loturi)

39516000-2
30232110-8

POR+Buget
Local

297.605,00 ianuarie on linemai Brudasca Maria

1

Achiziţie de dotări privind 
investiţia: Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea unitatii de învăţământ 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul 
din mun.Zalau

Procedura 
simplificata (pe 

loturi)

Contract de 
finanţare POR

39710000-2
33141000-0

POR-rBuget
Local

Micle Toderean 
Anca

459.857,51 mai noiembrie on line

2

Achiziţie 2 spaţii educaţionale 
formate din 10 module dotate cu 
hol si grup sanitar, inclusiv 
transport si montaj, racordare la 
utilităţi a spaţiilor educaţionale, 
respectiv alimentare cj apă, 
energie electrica, reţea canalizare, 
amenajere platformă din beton 
armat pentru amplasa'ea spaţiilor 
educaţionale (Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 5)

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2020

34221000-2
45223S00-4
45232150-8

Procedura
simplificata

Oros Adriana 
(achiziţie anulata)

279.000,00 Buget local februarie aprilie on line

3

Page 5 of 7



7

Dotări aferente obiectivului de 
investiţii: "Amenajare centru de zi 
pentru copii în municipiul Zalău 
prin schimbarea destinaţiei 
punctului termic P.T. 17"

39157000-7
30213100-6
39710000-2
39221110-1
44480000-8

Procedura 
simpificata pe 

loturi

Contract de 
finanţare POR

POR-rBuget
Local

219.957,70 ianuarie aprilie on line Oros Adriana

4

Licitaţie
deschisa (clauza 

suspensiva)

Achiziţie tablete şcolare municipiul 
Zalău

Cererea de 
finanţare POC

Cererea de 
finanţare POC

30237450-8 februarie1.511.480,00 septembrie on line Lai Cristina

5

Achiziţia de electronice şi 
echipamente IT necesare dotării 
obiectivului de investiţii: 
"Amenajare centru de zi pentru 
copii în municipiul Zalău prin 
schimbarea destinaţiei punctului 
termic P.T. 17"

Negociere fără 
publicarea 

prealabila a 
unui anunţ de 

participare

30213100-6
30213300-S
30232110-8

Oros Adriana 
(anulata in baza 
avizului ANAP)

Contract de 
finanţare POR

POR-rBuget
Local

146.092,00 aprilie off lineiunie

6

Dotări (mobilier, dotări IT, 
materiale didactice, jocuri si 
jucării) pentru„Reabilrtarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea unităţii de învăţământ 
preşcolar Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 5 din municipiul 
Zalău"

39100000-3
30230000-0
38524000-7

Contract de 
finanţare POR

POR-rBuget
Local

Procedura
simplificata

196.417,48 ianuarie 2022 aprilie 2022 on line Băican Carmen

7

Achiziţie de dotări - loturile I 
(electrocasnice si echipamente IT), 
II (mobilier), III (dotarea 
cabinetului medical) privind 
investiţia "Reabilitarea, 
moderniarea, dezvoltarea si 
echiparea unităţii de învăţământ 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul 
din mun.Zalau"

MicleToderean 
Anca (anulata Lot 
III - nu s-au depus 

oferte)

39710000-2
39157000-7
33192000-2

Contract de 
finanţare POR

POR-rBuget
Local

Procedura
simplificata

570.052,87 mai on lineaugust

8
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Achiziţia de electronice şi 
echipamente IT necesare dotării 
obiectivului de investiţii: 
"Amenajare centru de zi pentru 
copii în municipiul Zalău prin 
schimbarea destinaţiei punctului 
termic P.T. 17"

30213100-6
30213300-8
30232110-8

Contract de 
finanţare POR

POR+Buget
Local

Procedura
simplificata

Oros Adriana 
(procedura anulata)

165.486,70 iuliemai on line

9

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2021

Achiziţionarea unei remorci 
forestiere cu macara proprie de 
încărcare

Procedura
simplificata

16600000-1 150.000,00 Buget local iulie septembrie on line Lai Cristina

10

Autospeciala cu platforma de lucru 
la inaltime (Achiziţie autovehicul 
special autosasiu cu cabina si 
nacela)

Lista de 
investiţii 

aprobata pe 
anul 2021

Procedura
simplificata

Buget local24142100-5 462.184,87 septembrie noiembrie on line Cristea Andreea

11
Dotarea cabinetului medical 
privind investiţia "Reabilitarea, 
moderniarea, dezvoltarea si 
echiparea unităţii de învăţământ 
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul 
din mun.Zalau"

Contract de 
finanţare POR

POR-rBuget
Local

Procedura
simplificata

39000000-2 34.618,00 noiembrie on lineianuarie 2022 Micle Anca

12

Director ex^utiv, 
ing. Danut Cqsmin Cufea

Sef serviciu, 
ing. Angelic^Pop

întocmit, Cristina Lai 
DjysiAR/AP-CL 1 ex7J
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