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JURNAL DE PROIECT 
TITLU PROIECT: MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ZALĂU 2023, SMIS 122136 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritatea de investiție 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 

urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, 

Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

Nr.

crt. 
Data Activitatea desfășurată 

1.  14.09.2015 
Demararea achiziției publice directe pentru servicii de elaborare a 

PMUD (planul de mobilitate urbană) a municipiului Zalău.   

2.  

19.11.2015 

27.01.2016 

19.05.2016 

Încheierea contractului de servicii de elaborare a PMUD nr. 

66.885/19.11.2015, cu firma SC FIP CONSULTING SRL 

ONEȘTI, la valoarea de 158.131,00 lei cu TVA. S-a încheiat AA1 

(actul adițional) nr. 5228/27.01.2016 pentru modificarea valorii 

contractului la suma de 153.030 lei cu TVA (modificarea cotei 

TVA). S-a încheiat AA2 nr. 35.199/19.05.2016 pentru prelungirea 

duratei contarctului.  

3.  26.09.2016 

Demararea achiziției directe pentru servicii de întocmire 

documentație cadastrală pentru înscrierea în evidențele de cadastru 

și publicitate imobiliară a unor străzi din municipiul Zalău (ref. la 

str. 22 Decembrie 1989) 

4.  23.11.2016 

Încheierea contractului de servicii de întocmire documentație 

cadastrală cu PFA Tarcea Ioan, nr. 76.567/23.11.2016, cu valoarea 

de 6.000 lei fără TVA pentru str. 22 Decembrie 1989 (prestator 

neplătitor de TVA) 

5.  22.02.2017 

Demararea achiziției publice prin procedură simplificată, pe loturi, 

pentru serviciul de întocmire a documentațiilor cadastrale necesare 

înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor 
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imobile (străzi, accese carosabile, parcări, spații verzi, locuri de 

joacă), proprietate publică a municipiului Zalău (ref. la str. C. 

Coposu, A. Iancu și Gh. Doja).  

6.  

27.04.2017 

22.08.2017 

 

Încheierea contractului de servicii nr. 26.615/27.04.2017 cu SC 

TOPO SERVICE SRL Miercurea Ciuc. Valoarea contractului 

pentru cele trei străzi este: 8.074,63 lei cu TVA. Încheierea actului 

adițional AA1 nr. 52.631/22.08.2017. - completări la art. privind 

durata contractului, respectiv la modalitățile de plată.   

7.  14.06.2017 

Demararea achiziției directe pentru consultanță elaborare studiu de 

oportunitate pentru fundamentarea gestiunii directe a serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate de persoane și 

analiza de oportunitate.  

8.  04.07.2017 

Încheierea contractului de servicii pentru elaborarea studiului de 

oportunitate nr. 41.600/04.07.2017 cu SC FIP CONSULTIN SRL 

Onești, în valoare de 29.750,00 lei cu TVA.  

9.  03.08.2017 

Demararea achiziției directe pentru servicii de elaborare a 

documentației tehnico-economice (DALI+PT) pentru coridor de 

mobilitate urbană str. 22 Decembrie 1989 (tronson II). 

10.  
01.09.2017 

03.11.2017 

Încheierea contractului de servicii nr. 54.790/01.09.2017 cu SC 

HIPOLIT CONSTRUCT SRL Geoagiu-Băi, în valoare de 

95.200,00 lei cu TVA (pentru str. 22 Decembrie 1989 (tronson II). 

Încheierea actului adițional AA1 cu nr. 70.286/03.11.2017) cu 

scopul modificării denumirii obiectului contractului.  

11.  24.08.2017 
Demararea achiziției directe pentru servicii de elaborare a studiului 

de trafic. 

12.  25.09.2017 

Încheierea contractului de servicii pentru elaborare studiu de trafic 

nr. 60.202/25.09.2017 cu SC FIP CONSULTING SRL Onești, în 

valoare de 40.460,00 lei cu TVA.  

13.  27.10.2017 Demararea achiziției publice prin procedură simplificată, pe loturi, 
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pentru servicii de elaborare a documentației tehnico-economice 

(faza DALI+PT) și pentru coridoarele de mobilitate urbană str. C. 

Coposu și. A. Iancu, respectiv str. Gh. Doja. 

14.  

18.12.2017 

14.02.2018 

06.08.2018 

Încheierea contractului de proiectare nr. 80.622/18.12.2017 cu SC 

RONOAQUA SRL Oradea. Valoarea contractului pentru realizarea 

proiectarii la str. C. Coposu și. A. Iancu, respectiv str. Gh. Doja 

este 159.817,00 lei cu TVA. Încheierea AA1 nr. 10.256/14.02.2018 

și AA2 nr. 48.420/06.08.2018 de prelungire a duratei contractului 

de servicii.  

15.  26.06.2018 

Demararea achiziției publice directe pentru consultanță în 

elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția investițiilor de 

modernizare a sistemului de transport public local de persoane. 

16.  24.07.2018 

Încheierea contractului de servicii de consultanță nr. 

45.818/24.07.2018 cu SC IMPACT CONSULTING SRL 

București, la valoarea de 14.042,00 lei cu TVA. 

17.  27.06.2018 
Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare Mobilitate urbană 

durabilă Zalău 2023 (inclusiv documentații tehnico-economice). 

18.  25.09.2018 

Demararea achiziției directe pentru servicii de actualizare a 

studiului de oportunitate privind tipul autobuzelor ce se vor 

achiziționa. 

19.  15.10.2018 
Încheierea contractului de servicii nr. 63.372/15.10.2018 cu SC 

IMPACT CONSULTING SRL București. 

20.  28.06.2018 – 03.09.2019 
Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare 

tehnico – financiară și contractare. 

21.  04.09.2019 Semnarea contractului de finanțare nr. 4.745/04.09.2019 

22.  19.12.2018 – 22.05.2019 

Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu 

clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate 

urbană durabilă axa est-vest, str. Gh. Doja. 

23.  31.01.2019 – 03.09.2019 Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu 

http://www.inforegio.ro/


 

    

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 

 
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate 

urbană durabilă axa est-vest, str. Corneliu Coposu și Avram Iancu. 

24.  07.12.2019-11.04.2019 

Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu 

clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate 

urbană durabilă axa sud, str 22 Decembrie 1989. 

25.  

20.09.2019 

24.10.2019 

22.09.2021 

01.11.2021. 

Încheierea contractului de lucrări nr. 68.306 pentru 

modernizarea coridorului de mobilitate urbană: str. Gh. Doja cu 

Asocierea SC AVRIL SRL Negrești Oaș și SC DELCAR SRL 

Zalău, în valoare de 10.117.466,00 lei cu TVA. Încheierea actului 

adițional nr. 1/77.189/24.10.2019 la contractul de lucrări privind 

majorarea valorii contractului de lucrări la 10.153.260,69 lei cu 

TVA, în baza la solicitarea executantului având ca bază prevederile 

Lg 227/2015 privind codul fiscal și OUG 114/2018. Încheierea 

actului adițional nr. 2/66.372/22.09.2021 – prelungire durată; 

Încheierea act adițional nr. 3/77.170/01.11.2021 – modificare 

formulă de ajustare preț. 

26.  
25.09.2019 

01.10.2019 

S-a încheiat PV de predare a amplasamentului, nr. 69.732. 

Emiterea ordinului de începere lucrări str. Gh. Doja. 

27.  

02.12.2019 

21.07.2020 

01.11.2021 

02.06.2022 

Încheierea contractului de lucrări nr. 87.015 pentru 

modernizarea coridorului de mobilitate urbană: str. Corneliu 

Coposu și Avram Iancu cu Asocierea SC AVRIL SRL Negrești 

Oaș și SC DELCAR SRL Zalău, la valoarea de 12.774.689,35 lei 

cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/39.047/21.07.2020 la 

valoarea de 12.822.753,31 lei cu TVA, la solicitarea executantului 

în baza OUG 114/2018 și a Codului fiscal 227/2015 actualizat. 

Încheierea actului adițional nr. 2/77.059/01.11.2021 – modificare 

formulă de ajustare; Încheierea act adițional nr. 

3/44.499/02.06.2022 – prelungire durată.  

28.  20.01.2020 Încheierea PV de predare amplasament. Emiterea ordinului de 
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09.06.2020 începere pentru data de 09.06.2020, cu adresa nr. 

27.439/26.05.2020.  

29.  

02.12.2019 

15.10.2020 

11.03.2021 

14.06.2021 

20.09.2021 

30.09.2021 

26.10.2021 

07.04.2022 

08.04.2022.  

 

Încheierea contractului de lucrări nr. 87.009 modernizarea 

coridorului de mobilitate urbană: str 22 Decembrie 1989, cu SC 

DRUM CONSTRUCT SRL loc. Pericei, jud. Sălaj în valoare de 

5.023.734,64 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 

1/57.819/15.10.2020 de modificare a valorii la 5.041.858,76 lei cu 

TVA (OUG 114/2018); încheierea actului adițional nr. 

2/15.868/11.03.2021 de prelungire a duratei contractului până în 

09.07.2021, încheierea actului adițional nr. 3/40.540/14.06.2021 de 

prelungire a duratei contractului până în 06.11.2021; Încheierea 

actului adițional nr. 4/65.682/20.09.2021; Încheierea actului 

adițional nr. 5/69.029/30.09.2021; Încheierea actului adițional nr. 

6/75.670/26.10.2021 – prelungire durată contract; Încheierea 

actului adițional nr. 7/30.462/07.04.2022 – modificare formulă de 

ajustare; Încheierea actului adițional nr. 8/33.166/08.04.2022 – 

prelungire durată contract.   

30.  
27.04.2020 

18.06.2020 

S-a predat amplasamentul cu PV nr. 22.523. Emiterea ordinului de 

începere a lucrărilor la str. 22 Decembrie 1989 cu adresa 

24.419/08.06.2020.  

31.  

18.12.2020 

07.01.2021 

01.03.2021 

20-27.12.2021 

23-24.03.2022 

S-au emis ordine de sistare si reincepere lucrari pentru toate 

coridoarele de mobilitate urbana astfel: str. C. Coposu si A Iancu - 

448/16.12.2020 cu data de 18.12.2020 și 58/01.03.2021 cu data de 

01.03.2021; str. Gh. Doja - 449/16.12.2020 cu data de 18.12.2020 

și nr. 12.697/26.02.2021 cu data de 01.03.2021; str. 22 Decembrie - 

5/06.01.2021 cu data de 07.01.2021 și 12.918/01.03.2021 cu data 

de 01.03.2021. 

S-au emis ordinele de sistare a lucrărilor la coridorul C. Coposu și 

A. Iancu nr. 517/20.12.2021 și la coridorul str. 22 Decembrie 1989 

http://www.inforegio.ro/
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nr. 91.801/27.12.2021. S-au emis ordinele de reluare lucrări la str 

22 Decembrie cu nr. 25.542/23.03.2022 și la str. Coposu-Iancu cu 

nr. 25.917/24.03.2022.  

32.  25.03.2020 

Încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare 

4.745/04.09.2019 de modificare a procentelor privind contribuțiile 

din FEDR si Bugetul de stat, respectiv din Bugetul local. 

33.  28.01.2019- 18.07.2019 
Derularea achiziției publice prin licitație deschisă cu clauză 

suspensivă pentru dotări sistem de transport public. 

34.  

30.09.2019 

08.01.2020 

05.02.2020 

02.04.2020 

11.05.2020 

01.03.2021 

25.03.2021 

Încheierea contractului nr. 70.733 de furnizare dotări sistem de 

transport public cu Asocierea SC ANADOLU AUTOMOBIL 

ROM SRL - comuna Ciolpani, jud Ilfov, având terț susținător pe 

SOR LIBCHAVY SPOL. SR.O – Republica Cehă; SC AIC 

TRUCKS SRL – comuna Chiajna, jud. Ilfov, cu subcontractant SC 

IANUS SRL ZALAU; SC RADCOM SRL – București, în valoare 

de 68.543.583,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 

1/770/08.01.2020 cu scopul diminuării valorii contractului la 

68.536.443,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 

2/7089/05.02.2020 cu privire la diminuarea valorii contractului la 

68.529.303,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 

3/20.502/02.04.2020 pentru diminuarea valorii contractului la suma 

de 67.860.502,89 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 

4/24.500/11.05.2020 pentru diminuarea valorii contractului la suma 

de 67.855.546,16 lei cu TVA și modificarea duratei contractului de 

la 16 la 19 luni. Încheierea actului adițional nr. 

5/12.867/01.03.2021 privind modificarea formei juridice a unuia 

dintre membri asociați și a modalității de eliberare a GBE. 

Încheierea actului adițional nr. 6/19.602/25.03.2021 cu modificarea 

duratei contractului de la 19 la 21 de luni. Încheierea actului 

adițional nr. 7/41.384/169.06.2021 de prelungire a duratei 
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contractului de furnizare. Încheierea actului adițional nr. 

8/62.730/09.09.2021 de prelungire a duratei contractului de 

furnizare cu încă 2 luni. Încheierea actului adițional nr. 

9/82.985/24.11.2021 de prelungire a duratei contractului; actul 

adițional nr. 10/93.393/21.12.2021 prelungire a duratei 

contractului.  

35.  19.12.2019 

Demarare achiziției conform Legii 123/2012 a energiei electrice și 

Ordinul ANRE nr. 59/2013, actualizate, privind asigurarea 

utilităților necesare prin servicii de proiectare și execuție lucrări 

pentru racordarea stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice la 

rețeaua de energie electrică.  

36.  28.05.2020. 
Predare amplasamente pe str. Fabricii și str. Gh. Doja pentru 

realizarea stațiilor electrice de încărcare, PV nr. 27.796/28.05.2020. 

37.  

28.05.2020 

16-18.06.2020 

01-29.07.2020 

05.08.2020 

 

S-au încheiat pentru 10 autobuze din seria 9,5 m urmatoarele PV de 

p-p și recepție: PV recepție nr. 31.560/17.06.2020 și PV predare-

primire nr. 27895/28.05.2020, PV recepție nr. 35026/03.07.2020 și 

PV predare-primire nr. 31051/16.06.2020, PV recepție nr. 

35027/03.07.2020 și PV predare-primire nr. 31055/16.06.2020, PV 

recepție nr. 34520/01.07.2020 și PV predare-primire nr. 

31683/18.06.2020, PV recepție nr. 34524/01.07.2020 și PV 

predare-primire nr. 31790/18.06.2020, PV recepție nr. 

39413/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 37139/13.07.2020, PV 

recepție nr. 39414/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 

37140/13.07.2020, PV recepție nr. 39415/22.07.2020 și PV 

predare-primire nr. 37141/13.07.2020, PV recepție nr. 

39416/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 37142/13.07.2020, PV 

recepție nr. 39417/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 

37143/13.07.2020, precum și pentru 10 sisteme SIGDE –care 

echipează fiecare autobuz – care gestionează și diagnostichează 
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problemele ce pot apărea; S-au montat 10 stații încărcare lentă, 

conform PV predare - primire nr. 31524/17.06.2020,  nr. 

31793/18.06.2020 și nr. 37048/ 13.07.2020, precum și PV de 

recepție nr. 38070/16.07.2020 și nr. 39418/22.07.2020 și 2 stații de 

încărcare rapidă la amplasamentului de pe str. Fabricii Zalau, 

conform PV recepție parțială nr. 42270/05.08.2020, precum și 2 

tranformatoare conform PVRTL nr. 39583/23.07.2020 și nr. 

40855/29.07.2020. 

38.  
30.09-19.11.2020 

30.09-14.12.2020 

S-au încheiat pentru 10 autobuze și pus în funcțiune, din gama de 

12 m, cu PV receptie nr: 

55228/06.10.2020//60772/29.10.2020//59471/23.10.2020//62683/0

9.11.2020//63936/13.11.2020//63937/13.11.2020/64897/19.11.202

0/53190/25.09.2020//58167/16.10.2020; s-au predat primit și pus în 

funcțiune alte 10 stații de încărcare lentă cu PV de receptie si 

punere in functiune 53.882/30.09.2020 în amplasamentul de pe str. 

Fabricii nr. 30A. 

S-au montat stațiile de încărcare rapidă, s-a montat sistemul de 

monitorizare flotă pe cele 65 de autobuze, s-au mai montat 

validatoare din sistemul de e-ticketing, s-au livrat pentru pregătire 

carduri pentru călători și operator, alte componente din sistemul de 

numărare călători, informare în autobuze, punerea în operare a 

calculatoarelor de bord etc: PV nr. 70565/17.12.2020, PV p-p 

54026/30.09.2020// 

64.176/16.11.2020// 

69.831/14.12.2020//65534/23.11.2020//47811/01.09.2020 

39.  

23.01.2020 

03.04.2020 

01.04.2020 

Încheierea contractelor cu SDEE Electrica Sucursala 

Transilvania Nord pentru proiectare și execuție lucrări nr. 

70130/70131/23.01.2020, 70588/03.04.2020, 70589/01.04.2020.  

40.  22.04.2019-12.07.2019 Derularea achiziției publice, prin licitație deschisă cu clauză 

http://www.inforegio.ro/


 

    

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 

 
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

suspensivă, pentru servicii de dirigenție de șantier. 

41.  

01.10.2019 

24.10.2019 

22.03.2021 

01.11.2021 

Încheierea contractului nr. 71. 378 de servicii de dirigenție de 

șantier pentru coridorul de mobilitate urbană str. Gh. Doja cu 

Asocierea SC PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-Daniel – 

diriginte de șantier Zalău, in valoarea de 75.903,28 lei cu TVA. 

Încheierea actului adițional nr. 1/77.279/24.10.2019 la contractul 

de dirigenție de șantier (str Gh Doja), privind majorarea valorii 

contractului la 76.151,69 lei cu TVA, ca urmare a încheirii actului 

adițional nr. 1 la contractul de lucrări pentru str. Gh. Doja; 

încheierea actului adițional nr. 2/18.219/22.03.2021 de modificare 

a subcontractanților; Încheierea actului nr. 3/77.170/01.11.2021.  

42.  

09.12.2019 

21.07.2020 

22.03.2021 

Încheierea contractului nr. 88.945 de servicii de dirigenție de 

șantier pentru coridorul de mobilitate urbană str. C. Coposu și A. 

Iancu cu Asocierea SC PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-

Daniel – diriginte de șantier Zalău în valoare de 71.497,42 lei cu 

TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/39.049/21.07.2020 in 

valoare de 71.561,77 lei cu TVA, ca urmare a incheierii actului 

aditional nr. 1 la contractul de lucrari (OUG 114/2018); încheierea 

actului adițional nr. 2/18.217/22.03.2021 de modificare a 

subcontractanților.  

43.  

10.12.2019 

15.10.2020 

22.03.2021 

20.09.2021 

Încheierea contractului nr. 89.504 de servicii de dirigenție de 

șantier pentru coridorul de mobilitate urbană str. 22 Decembrie 

1989, în valoarea de 38.034,50 lei cu TVA, cu Asocierea SC 

PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-Daniel – diriginte de 

șantier Zalău. Încheierea actului adițional nr. 1/57.828/15.10.2020 

pentru modificarea valorii contractului la 38.116,80 lei cu TVA 

(OUG 114/2018); încheierea actului adițional nr. 

2//18.820/22.03.2021 pentru modificarea subcontractanți; 

încheierea actului adițional nr. 3/65.687/20.09.2021 pentru 
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modificarea prețului contractului la 32.349,41 fără TVA.  

44.  27.03.2019-01.08.2019 
Derularea achiziției publice prin licitație deschisă pentru servicii de 

asistență tehnică din partea proiectantului. 

45.  27.09.2019 

Încheierea contractului nr. 70.428 de servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului pentru coridoarele de mobilitate 

urbană str. Gh. Doja, alături de  str. C. Coposu și A. Iancu cu 

SC RONOAQUA SRL Oradea, in valoare de 118.524,00 lei cu 

TVA. 

46.  04.12.2019 

Încheierea contractului nr. 87.707 de servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului pentru coridorul de mobilitate 

urbană str. 22 Decembrie cu SC HIPOLIT CONSTRUCT 

PROIECT SRL Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, în valoare de 

17.255,00 lei cu TVA.  

47.  26.09.2019 Predarea amplasamentului la str. Gh. Doja. 

48.  01.10.2019 
Emiterea ordinului de începere pentru execuția lucrărilor la 

modernizarea coridorului de mobilitate urbană: str. Gh. Doja. 

49.  20.01.2020 Predarea amplasamentului la str. C. Coposu și A. Iancu. 

50.  08.11.2019-05.12.2019 
Derularea achiziției publice directe pentru servicii de informare și 

publicitate. 

51.  05.12.2019 

Încheierea contractului nr. 88.296 de servicii de informare și 

publicitate cu SC INBOX PRINT SRL, loc Aghireș, com. 

Meseșenii de jos, jud. Sălaj în valoarea de 11.745,30 lei cu TVA. 

Încheierea actului adițional nr. 1/49.547 de majorare a valorii 

acestuia cu 3.407,50 lei.  

52.  12-16.12.2019 
Apariția comunicatului de presă de lansare proiect, atât în variantă 

scrisă cât și online, în publicația Magazin Sălăjean. 

53.  

27.09.2019 

28.11.2019 

11.12.2019 

Pregătirea și încărcarea pe platforma Mysmis a: dosarul achiziției 

publice a proiectulelor tehnice pentru cele trei coridoare de 

mobilitate urbană, dosarului achiziției publice pentru contractele de 

http://www.inforegio.ro/


 

    

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 

 
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

19.12.2019 

24.01.2019 31.10.2019 

01.11.2019 

02.11.2019 

25.08.2020 

24.08.2020 

31.01.2020 

19.02.2020 

05.05.2020 

22.05.2020 

17.12.2020 

26.05.2020 

22.05.2020 

25.05.2020 

27.05.2020 

21.05.2020 

28.05.2020 

26.05.2020 

15.09.2020 

27.09.2019 

28.11.2019 

11.12.2019 

25.03.2021 

09.04.2021 

24.08.2020 

25.08.2020 

12.04.2021 

29.06.2021 

29.06.2021 

lucrări pentru cele trei coridoare de mobilitate urbană;  dosarului 

achiziției publice pentru contractele de servicii dirigenție de șantier 

pentru cele trei coridoare; a dosarului achiziției publice pentru 

contractele de servicii asistență tehnică din partea proiectantului 

pentru cele trei coridoare; a dosarului actului adițional nr. 1 la 

contractul de lucrări (str. Gh. Doja); a dosarului actului adițional 

nr. 1 la contractul de servicii de dirigenție de șantier (str. Gh Doja); 

a dosarului actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări (str. C. 

Coposu și A. Iancu); a dosarului actului adițional nr. 1 la contractul 

de servicii de dirigenție de șantier (str. C. Coposu și A. Iancu); a 

dosarelor actulelor adiționale nr. 1, 2, 3 și 4 la contractul de 

furnizare dotări pentru sistemul de transport public; a dosarului 

achiziției publice pentru servicii de informare și publicitate; a 

dosarului A.P. pentru elaborarea P.M.U.D cu AA1 (act adițional) și 

AA2; a dosarului A.P. proiectare pentru str. 22 Decembrie cu AA1 

și AA2; a dosarului A.P pentru verificarea P.T. aferent str. 22 

Decembrie; a dosarului A.P. pentru elaborarea Studiului de 

oportunitate; a dosarului A.P. de proiectare pentru str. C. Coposu si 

A. Iancu, precum și str. Gh. Doja cu AA1 și AA2; dosar A.P. 

intabulare str. 22 Decembrie; a dosarului A.P. pentru consultanta 

elaborare caiet de sarcini pentru achizitia sistemului de transport 

public; a dosarului A.P. pentru elaborarea Studiului de trafic; a 

dosarului P.T. (proiect tehnic) pentru str. Gh. Doja; a dosarului P.T. 

(proiect tehnic) pentru str. C. Coposu și A. Iancu; a dosarului P.T. 

(proiect tehnic) pentru str. 22 Decembrie 1989; Încărcarea în 

Mysmis a dosarului actului adițional nr. 5 la contractul de 

furnizare; Încărcarea actului adițional nr. 6 la contractul de 

furnizare; Încarcarea în Mysmis a AA1 la contractele de lucrări, 

respectiv dirigenție de șantier aferente coridorului str. C. Coposu și 
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21.07.2021 

07.12.2021 

11.01.2022 

A. Iancu; Încarcarea în Mysmis a AA1 la contractele de lucrări, 

respectiv dirigenție de șantier aferente coridorului str. 22 

Decembrie; Încărcarea în Mysmis a AA2 și AA3 la contractul de 

lucrări la str 22 Decembrie; Încărcarea AA7/41.384/16.06.2021 la 

contractul de furnizare de prelungire a durateti contractului; 

Încărcarea în Mysmis a AA1/49.547/16.07.2021; Încărcarea în 

Mysmis a AA9/82.985/24.11.2021 la contractul de furnizare; 

Încărcarea în Mysmis a AA10/90.393/21.12.2021 la contractul de 

funizare;  

54.  

10.09.2019, 18.11.2019 

16.07.2020 

02.11.2020 

04.12.2020 

Înaintarea către ADR NV a dosarelor CPF1, CPF2, CPF3, CPF4, 

CPF5 (cereri de prefinanțare). 

55.  

20.11.2019 

28.04.2020, 06.09.2020, 

26.06.2020, 06.07.2020, 

14.07.2020, 11.08.2020, 

27.08.2020, 01.09.2020, 

24.09.2020 

28.11.2020 

03.10.2020 

25.06.2021 

31.01.2022 

29.04.2022 

Pregătirea și depunerea la ADR NV/Încărcarea în Mysmis a 

dosarelor (inclusiv pentru solicitările de clarificări): CR1 (cerere de 

rambursare), CR2, CR3, CP1 (cerere de plată), CP2, CR4, CR5 

afer. CP1, CR6, CR7 afer. CP2, CR8, CR9, CR10, CR11, CR12, 

CR13. 

56.  

19.09.2019, 04.10.2019 

25.10.2019, 20.11.2019, 

04.12.2019, 12.05.2020, 

18.05.2020, 18.06.2020, 

02.11.2020, 12.07.2020, 

Notificări transmise la OI privind actualizări în cererea de 

rambursare.  
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13.12.2020, 10.03.2021. 

23.08.2021 

13.12.2021 

02.02.2022 

02.05.2022 

24.06.2022 

57.  21.01.2020 
Demararea achiziției publice directe pentru servicii de audit 

financiar  

58.  27.02.2020 

Încheierea contractului de servicii de audit financiar nr. 

13.292/27.02.2020, cu firma SC SANDICONT SRL ZALĂU. 

Valoarea contractului este de 7.300,00 lei fără TVA (prestatorul nu 

este plătitor de TVA).  

59.  
03.07.2020 

23.04.2021 

Încheierea PV recepție a raportului preliminar nr. 35.281, 

încheierea PV de recepție a raportului intermediar nr. 27.504 – 

servicii de audit financiar. 

60.   
Încheierea PV de recepție la terminarea lucrărilor la coridor de 

mobilitate urban durabilă str. Gh. Doja, nr. 90.497/21.12.2021.  

61.  27-28.01.2022 

Încheierea a 10 buc. PV de instalare pe amplasament și PIF a 

echipamentelor ITS în cele 10 stații de autobuz modernizate. 

Încheierea PV de instalare și PIF a sistemelor electronice ITS în 

cele 10 stații de autobus modernizate.  

62.  

04.12.2019 

09.03.2020 

10.06.2020 

10.09.2020 

17.12.2020 

10.03.2021 

03.06.2021 

14.09.2021 

Realizarea și încărcarea în Mysmis a rapoartelor trimestriale de 

progres. 
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16.12.2021 

17.03.2022 

08.06.2022 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT Municipiul Zalău/ www.zalausj.ro/ primaria@zalausj.ro/ tel. 0260 610550/ fax. 0260 661869  
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