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Tipul de 
achiziţii 

Identificare 
(cod CPSA, denumire, cantitate) 

Oportunitate şi gradul de 
Prioritate (pe o scară de la 1 la 3) 

PRODUSE 7220.21 Licenţe sisteme de 
operare şi antiviruşi – 10 buc 

 

 3001.2 Aparate de fotocopiat 
(copiator A3, A4) – 2 buc 

 

 3001.2 Componente computer – 
10 buc 

 

 3220.1.91 Fax – telefon – 
televizor  -  3 buc 

 

 2940.71 Port-scule – 1 buc  

 2862.30 Unelte – 20 buc  

 Alte dotări  

 Aparate de apa plata – 1 buc. 
Fete de masa – 2 buc. 
Vesela – 2 seturi. 
Odorizante de camera si toaleta 
– 50 buc. 
Hartie igienica – 50 buc. 
Clor – 50 l 
Apa plata – 2000 l 
Bidoane apa plata – 10 buc 
Cosuri de gunoi stradale – 10 buc 
Cismea apa stradala – 1 buc 

 

 1740.25 Drapele – 20 buc  

PRODUSE Materiale şi piese de schimb  

 1440.1 Sare – 1000 kg  

 1726.1 Ţesături speciale – 50 kg  

 2010.1 Cherestea – 3 m. c  

 2020.11 Placaje – 20 buc.  

 2320.11 Benzina – 5000 l  

 2320.15 Motorina – 5000 l  

                Lemn – 30 m.c  

 2320.18 Uleiuri lubrifiante – 50 l  

 2651 Ciment – 500 kg  

 2652 Var – 150 kg  

 2653 Ipsos – 150 kg  

 2511 Anvelope şi camere de aer  
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– 8 buc 

PRODUSE Furnituri de birou  

 1752 Sfori, frânghii – 50 buc  

 2121 Ambalaje din hârtie şi 
carton – 100 buc 

 

 2122 Articole de uz gospodăresc 
sau sanitar – 20 buc 

 

 2123 Articole de papetărie – 
1500 topuri hârtie multiplicat şi 
plicuri 1500  
Bibliorafturi – 200 buc 
CD – 50 buc 
DVD – 50 buc 
Stick USB – 10 buc 
Agrafe, pioneze,bolduri – 50 buc 
Pixuri– 100 buc. 

 

 2212 Ziare – 1 abonament anual  

 Produse de protocol Urgenţa I 

 0116 Plante şi flori – 50 buc Produsele din această categorie se 

 0117 Fructe, alune, cafea, ceai şi 
citrice – 10 kg 

utilizează cu ocazia unor evenimente 
din activiatea primăriei, a unor vizite 
din judeţ sau ţară ale unor delegaţii 

 1532 Sucuri din fructe şi legume 
– 100 l 

 

 1581 Produse de panificaţie şi 
patiserie – 10 kg 

 

 1583 Zahăr – 10 kg  

 1593 Vinuri spumoase – 10 l  

 1598 Apă minerală – 100 l  

 2442 Produse farmaceutice – 20 
buc 

 

 2452 Produse de toaleta-50 buc  

 2466.20 Toner copiatoare şi 
imprimante – 50 buc 

 

LUCRĂRI 4545.13 Zugrăveli interioare la 
pereţi şi tavane, ancadramente, 
la uşi şi ferestre, vopsitorii, 
tâmplărie şi lucrări de reabilitare 
la grupurile sanitare, lucrări de 
şlefuire la pardoseli, holuri şi 
scări în sediul primăriei şi al şcolii 
- 1 buc 

Urgenţa I 
S-au executat lucrări care au 
degradat zugrăvelile de pe pereţi şi 
tavane. Ultimele luvrări de zugrăveli 
interioare şi vopsitorii s-au efectuat 
cu ani în urmă. 

 4521 Întreţinerea curentă drum Urgenta 1 
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(pe timp de iarnă, pe timp de 
vară) – 50 km 
4521,11 Betonare drum comunal 
– 2 drumuri 

 

 4521 Întreţineri drumuri 
pietruite – 50 km 

 

 6411 Servicii ale poştei naţionale 
– 1 buc 

 

 6412 Servicii de mesagerie – 2 
buc 

 

 6421 Servicii de telefonie – 1 buc  

 66 Servicii de asigurări – 5 buc  

 7250 şi 7420 Servicii de 
întreţinere şi reparaţii a 
maşinilor de birou, de 
contablizare, calculatoare, 
copiatoare şi aparate 
geotopografice(inclusiv 
consumabile:toner,cerneală etc– 
1 buc 

 

 7420 Întocmire documentaţii 
carte funciară – 1 buc 

 

 8042.10 servicii de perfecţionare 
– 5 buc 

 

 9000 Asanarea şi îndepărtarea 
gunoaielor, salubritate şi 
activităţi similare – 4 buc 

 

 5021 Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor – 2 buc 

 

 Servicii proiecte de execuţie 
(studiu de fezabiliate şi proiect 
tehnic pentru reabilitare drumuri 
comunale), – 1 buc 
(reabilitare teren de sport) – 1 
buc 

Urgenţa I 

 Servicii de proiectare – 2 buc  

Produse Produse de dezinfectare(biocide, 
alcool medicinal, etc) – 200  buc. 

Urgenta 1 

    
PRIMAR, 

    BURDUCEA PETRINI                             AVIZAT, 
                  CONTABIL  
      


