
1
PNRR 

buget local
Februarie Decembrie Online/Offline Iftime Alina

2
PNRR 

buget local
Februarie Decembrie Online/Offline Iftime Alina

3
PNRR 

buget local
Februarie Decembrie Online/Offline Iftime Alina

4
PNDR 

buget local
Februarie Decembrie Online/Offline Iftime Alina

5

Anghel 

Saligny      

buget local

Februarie Decembrie Online/Offline Iftime Alina

6
PNRR 

buget local
Februarie Decembrie Online/Offline Iftime Alina

1 buget local

2 buget local

45233140-2 -                       

Lucrări de drumuri
9,000,000.00

Procedură 

simplificată/achiziție 

directă

Nr. crt. 
Tipul și obiectul contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru
COD CPV

Valoarea estimată a 

contractului/ acordului 

cadru

LEI, fără TVA

Sursa de 

finanțare

Procedura 

stabilită/instrumente 

specifice pentru 

derularea procesului de 

achiziție

Persoana 

responsabilă cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire          

Online/Offline

Amenajare spații de joacă pentru 

copii în comuna Hărmănești, 

județul Iași

37535200-9 Echipament 

pentru terenuri de joacă

Data (luna) 

estimativă 

pentru 

inițierea 

procedurii

Data (luna) 

estimativă pentru 

atribuirea 

contractului de 

achiziție 

publică/acordului 

cadru
Elaborare Planului Urbanistic 

General în format digital a 

documentelor de amenajare a 

teritoriului în comuna Hărmănești

Procedură simplificată

180,000.00 Achiziție directă

Achiziție microbuz nepoluant în 

comuna Hărmănești

34114400-3 - Microbuze               

34144900-7 - Vehicule 

electrice

1,230,675.00

Reabilitare și  modernizare 

drumuri locale în satele 

Hărmăneștii Vechi, Hărmăneștii 

Noi și Boldești

Procedură 

simplificată/achiziție 

directă

443,043.00

Procedură 

simplificată/Achiziție 

directă

Sistem de monitorizare și siguranță 

a spațiului public în comuna 

Hărmănești

Data estimată a finalizării achiziției
Data estimată pentru 

inițiere

 35125000-6 Sisteme de 

supraveghere
494,661.00

Procedură 

simplificată/Achiziție 

directă

71410000-5 - Servicii de 

urbanism

Nr. crt. Obiectul achiziției directe COD CPV
Valoare estimativă

LEI, fără TVA

Sursa de 

finanțare

Anexă privind achizițiile directe

Servicii de asistență și 

reprezentare juridică

Servicii de audit

SERVICII

79110000-8                 

Servicii de consultanță și 

de reprezentare juridică

79212000-3                 

18,000

50,000

Februarie 

Februarie 

Decembrie

Decembrie

Construire piste pentru  biciclete în 

comuna Hărmănești

COMUNA HĂRMĂNEȘTI

JUDETUL IAȘI

1,230,675.00
45233162-2 - Lucrări de 

construcţii de piste de biciclete



3 buget local

4 buget local

5 buget local

6 buget local

7 buget local

8 buget local

9 buget local

10 buget local

11 buget local

12 buget local

13 buget local

Servicii telefonie fixă, mobilă 

și internet

Servicii de reevaluare bunuri 

imobile și mobile (terenuri, 

construcții etc.)

79419000-4                

Servicii de consultanţă în 

domeniul evaluării

 Servicii de reparare şi de 

întreţinere a autovehiculelor şi 

a echipamentelor conexe

Servicii de consultanță în 

domeniul Securități și 

Sănătății în Muncă

Servicii deratizare, dezinfecție 

și dezinsecție

Servicii tipărire tichete 

grădiniță

Servicii de copiere, reparare și 

întreținere imprimante Konica 

Minolta

Servicii informatice, softwar 

și hardware calculatoare, 

laptopuri, imprimante, rețele 

de calculator

Servicii de medicina muncii

79823000-9                 

Servicii de tipărire şi de 

livrare 

79521000-2                 

Servicii de fotocopiere

85147000-1                 

Servicii de medicina 

muncii

79417000-0                  

Servicii de consultanţă în 

domeniul securităţii

72500000-0                          

Servicii informatice

72500000-0                        

Servicii informatice

64212000-5                

Servicii de telefonie 

mobilă

Servicii programe informatice 

(contabilitate, taxe și 

impozite, registrul agricol, 

salarizare personal)

5,000

4,000

8,000

90923000-3                 

Servicii de deratizare

      90921000-9           

Servicii de dezinfecţie       

şi de dezinsecţie

41,500

Februarie 

Februarie 

Februarie 

Decembrie

Decembrie

Decembrie

Decembrie

Decembrie

Decembrie

Decembrie

Februarie 

Februarie 

Februarie 

Februarie 

Decembrie

Decembrie

Servicii poștale și de curierat Decembrie

15,000 Februarie 

Februarie 

Februarie 

13,000

50110000-9                 

Servicii de reparare şi de 

întreţinere a 

autovehiculelor şi a 

echipamentelor conexe
64100000-7                  

Servicii poştale şi de 

curierat

15,000

10,000

20,000

11,000

Februarie Decembrie

6,000



14 buget local

15 buget local

16 buget local

17 buget local

18 buget local

19 buget local

20 buget local

21 buget local

22 buget local

Servicii consultanta achiziții 

publice Reabilitare și 

modernizare drumuri locale în 

satele Hărmăneștii Vechi, 

Hărmăneștii Noi și Boldești 

Februarie 

decembrie

Februarie 

Decembrie

Servicii intabulare SPAU și 

teren  Hărmăneștii Vechi și 

Boldești, Stație de epurare și 

teren Hărmăneștii Vechi

71354300-7                  

Servicii de cadastru 
20,000 Februarie 

40,000 Februarie Februarie 

70000

79418000-7 Servicii de 

consultanță în domeniul 

achizițiilor 

Februarie 

3,500

Servicii LexNavigator 3FXX-

PRO

Servicii de mentenanta lunara 

site web, actualizare, backup, 

eliminare vulnerabilitati de 

securitate site, cresterea 

spatiului de gazduire cu 2 GB 

Servicii intocmire 

documentatie topo cadastrala 

in vederea inscrierii in cartea 

funciara  teren  suprafață 1000 

mp situată în Hărmăneștii 

Vechi

71354300-7                      

Servicii de cadastru 

72200000-7                       

Servicii de programare si 

de consultanta software   

72230000-6                  

Servicii de dezvoltare de 

software personalizat

Decembrie

Decembrie

79418000-7 Servicii de 

consultanță în domeniul 

achizițiilor 

Februarie 

72319000-4                 

Servicii de furnizare de 

date

Februarie 6,000

Servicii mentenanță iluminat 

public

50531000-6 Servicii de 

reparare și de întreținere a 

mașinilor neelectrice

10,000

5,820 decembrie

Decembrie

decembrie

decembrie

Februarie 

5,000

Servicii consultanta achiziții 

publice Elaborare Planului 

Urbanistic General în format 

digital a documentelor de 

amenajare a teritoriului în 

comuna Hărmănești

Servicii Intabulare pășune
71354300-7                

Servicii de cadastru 

Servicii de întreținere 

buldoexcavator MST 642

50232100-1 Servicii de 

întreținere a ailuminatului 

public 

15,000 Februarie 



23 buget local

24 buget local

25 buget local

26 buget local

27 buget local

28 buget local

29 buget local

30 buget local

DecembrieFebruarie 

21,000 decembrie

Februarie 

iunie

iunie

Servicii de consultanță în 

management proiect: 

Elaborare Planului Urbanistic 

General în format digital a 

documentelor de amenajare a 

teritoriului în comuna 

Hărmănești

Februarie 

mai

Servicii mentenanță centrale 

termice Cămin cultural 

Hărmăneștii Vechi, Centru 

îngrijire copii, Sediu Primărie

45259300-0 Reparare și 

întreținere a centralelor 

termice 

15,000.00

45316110-9 Instalarede 

echipament de iluminare 

stradală 

Servicii întocmire 

documentație în vederea 

obținerii autorizației privind 

securitatea la incendiu la ISU 

aferente Sistemului de 

alimentare cu apă 

71335000-5 Studii tehnice 20,000

Servicii montare-demontare 

instalații ornamentale 

Servicii specialist în comisia 

de recepție a lucrărilor: 

Reabilitare și dotare cămin 

cultural  în satul  Hărmăneștii 

Vechi

71356200-0 Servicii de 

asistență tehnică
3,000.00

decembrie

Servicii specialist în comisia 

de recepție a lucrărilor: 

Reabilitare și modernizare 

Școala Gimnazială 

Hărmăneștii Vechi

71356200-0 Servicii de 

asistență tehnică
3,000.00 mai

Servicii de tipărire și livrare 

vouchere de vacanță

Februarie Februarie 

Servicii de informare și 

publicitate: Elaborare Planului 

Urbanistic General în format 

digital a documentelor de 

amenajare a teritoriului în 

comuna Hărmănești

79341000-6 Servicii de 

publicitate                

35261000-1 Panouri de 

informare 

15,000.00 Februarie Februarie 

79823000-9 Servicii de 

tipărire și livrare 
47,850.00 Februarie Decembrie

79411000-8                        

Servicii generale de 

consultanță în 

management             

79400000-8           

Consultanță în afaceri și în 

management și servicii 

conexe

60,000.00



31 buget local

32 buget local

33 buget local

34 buget local

35 buget local

36 buget local

Studii de teren ( studiu 

topografic  și studiu  

geotehnic)  pentru proiectul: 

Construire piste pentru  

bicicletă în comuna 

Hărmănești

Servicii de consultanță 

implementare proiect: 

Construire piste pentru  

bicicletă în comuna 

Hărmănești

35,000.00 Februarie Martie 

79311200-9                 

Servicii de realizare de 

studii

15,000.00 Februarie 

Servicii de informare și 

publicitate: Construire piste 

pentru  bicicletă în comuna 

Hărmănești

Servicii de consultanța în 

cadrul procedurii de achiziție 

publică pentru proiectul: 

Construire piste pentru  

bicicletă în comuna 

Hărmănești

79418000-7                                

Servicii de consultanță în 

domeniul achizițiilor

40,000.00

79341000-6 Servicii de 

publicitate                

35261000-1 Panouri de 

informare 

Februarie 

79411000-8                        

Servicii generale de 

consultanță în 

management             

79400000-8           

Consultanță în afaceri și în 

management și servicii 

conexe

60,000.00 Februarie Februarie 

Studiu de fezabilitate-

Documentații pentru obținerea 

avizelor și acordurilor pentru 

proiectul: Construire piste 

pentru  bicicletă în comuna 

Hărmănești

79314000-8 Studiu de 

fezabilitate
75,000.00 Februarie 

Decembrie

Februarie Martie 

Martie 

Strudii de teren (ridicări 

topografice, studiu geotehnic, 

expertiză tehnică) pentru 

obiectivul de investiții: 

Modernizare drumuri de 

interes local în comuna 

Hărmănești, județul Iași

79311200-9                 

Servicii de realizare de 

studii                      

71322500-9 Servicii de 

proiectare tehnică pentru 

infrastructură de transport

45,000.00 Februarie 



37 buget local

38 buget local

39 buget local

40 buget local

41 buget local

42 buget local

43 buget local

Intabulareplatformă stații de 

reîncărcare pentru vehicule 

electrice

71354300-7                  

Servicii de cadastru
6,000.00 Iunie Iulie 

Servicii de  proiectare și 

asistență tehnică din partea 

proiectantului pe perioada de 

execuție a lucrărilor pentru 

proiectul: Construire piste 

pentru  bicicletă în comuna 

Hărmănești

79930000-2                       

Servicii de proiectare 

specializată                

71322500-6                      

Servicii de proiectare 

tehnică pentru 

infrastructura de transport 

89,000.00 Mai August

Servicii de dirigenție de 

șantier pentru proiectul: 

Construire piste pentru  

bicicletă în comuna 

Hărmănești

71520000-9                  

Servicii de supraveghere a 

lucrărilor

25,000.00 Iulie August

Întocmire documentație 

tehnică branșare sistem de 

alimentare cu apăși canalizare

71322200-3 Servicii de 

proiectare a conductelor
12,000.00 Februarie Decembrie

Servicii de publicitate

79341000-6                  

Servicii de publicitate                

79810000-5                

Servicii tipografice 

5,000.00 Februarie Decembrie

79341000-6                      

Servicii de publicitate

Servicii  publicare informații 

de interes public 

Servicii elaborare 

Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenție 

D.A.L.I. pentru obiectivul de 

investiții: Modernizare 

drumuri de interes local în 

comuna Hărmănești, județul 

Iași

71322500-9 Servicii de 

proiectare tehnică pentru 

infrastructură de transport   

71241000-9                  

Studiu de fezabilitate, 

servicii de consultanță, 

analize

100,000.00 Februarie Decembrie

DecembrieFebruarie 14,400.00



44 buget local

1 buget local

2 buget local

3 buget local

4 buget local

5 buget local

6 buget local

7 buget local

Proiectare platformă stații de 

reîncărcare pentru vehicule 

electrice

71322000-1                 

Servicii de proiectare 

tehnică pentru construcția 

de lucrări publice

100,000.00 Iulie August

50,000
Materiale de construcție și 

articole conexe

Birotică și papetărie

44100000-1              

Materiale de construcţii şi 

articole conexe

113,800

Februarie 

Februarie 3,500

19640000-4                      

Saci şi pungi din 

polietilenă pentru deşeuri   

33711640-5                

Articole de toaletă       

33760000-5                   

Hârtie igienică, batiste, 

şervete din hârtie pentru 

mâini şi şervete de masă    

39224300-1                 

Mături, perii şi alte articole 

de menaj                  

39563500-1                

Articole textile de uz 

tehnic     39831240-0                

Produse de curăţenie         

33761000-2                    

Hârtie igienică               

39514200-0                    

Prosoape de bucătărie

Decembrie

30197644-2                    

Hârtie xerografică

03413000-8                    

Lemn de foc

30125100-2                 

Cartuşe de toner

40,000

4,000

Materiale pentru curățenie și 

întreținere

Lemne de foc 

30192700-8              

Papetărie                      

30192000-1             

Accesorii de birou 

FURNIZARE

8,800 Februarie 

Decembrie

Decembrie

Februarie 

Februarie 

Decembrie

09310000-5                 

Electricitate 

Hârtie A4

Energie electrică Decembrie

Februarie 

Cartușe de toner Decembrie

Decembrie

Februarie 

8,000



8 buget local

9 buget local

10    buget local

11    buget local

12    buget local

13    buget local

14    buget local

15    buget local

16    buget local

17
PNDR   

buget local

1    buget local

2    buget local

Decembrie

22,000 Decembrie

18530000-3 Cadouri și 

recompense                   

15842300-5 Dulciuri

20,000 Decembrie

22000000-0 Imprimante și 

produse conexe
12,000 Februarie Decembrie

10,000

Februarie 

15800000-6                 

Diverse produse 

alimentare 

44423450-0 plăcuțe 

indicatoare
Februarie 

Decembrie

2,100.00

Bonuri valorice pentru 

carburanți

22458000-5             

Imprimate la comandă 
38,000

Februarie 

Decembrie

Legitimații primar, viceprimar 

și  consilieri locali

22900000-9 Diverse 

imprimate 

Produse protocol

Plăcuțe denumire străzi  și 

numere  de casă

Pachete cadou de Crăciun  

Multifuncțională Konica 

Minolta Bizhub

43200000-5 Utilaje pentru 

terasamente, utilaje de 

excavare și piese ale 

acestora 

60,000.00 Februarie Decembrie

Rafturi arhivă

Februarie Decembrie

Achiziție camionetă 34131000-4 Camionete 114,350.00 Februarie Decembrie

Tocător vegetație pentru 

buldoexcavator MST 642

   39152000-2 Rafturi 

mobile                              

39132100-7 Dulapuri de 

arhivare                 

39122100-4 Dulapuri

10,000.00 Februarie 

Achiziția de bunuri laptop-uri 

și calculatoare de birou

30213100-6 -computere 

portabile                  

30141200-1 calculatoare 

de birou

Decembrie

Decembrie

100 Februarie martie

Execuție branșamente la 

sistemul de canalizare  din 

localitatea Hărmăneștii Vechi  

45232400-6                   

Lucrări de construcții de 

canalizare de ape reziduale

20,000.00 Februarie Decembrie

LUCRĂRI

Execuție branșamente la 

sistemul de alimentare  apă  

din localitatea Hărmăneștii 

Vechi  

45232150-8                   

Lucrări pentru conducte de 

alimentare cu apă

20,000.00 Februarie 



3 PNRR

Avizat,

Contabil,

Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice  I1.3

31681500-8                 

Aparate de reîncărcare
246. 135 Iulie August

Oniceanu Nicoleta 

Iftime Alina

Responsabil achizitii publice


