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Viză CFP                                                                                                                                                                                  Aprobat 
Contabil                                                                                                                                                                                    Primar 

Cătană Antonia Daniela Anca                                                                                                                                                Avram Sorin 
 
 
 
 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU  ANUL 2022 
FORMĂ ACTUALIZATĂ DUPĂ PAP NR. 1892 DIN 26.05.2022 

PRIMARIA COMUNEI LEŞU  
 

Nr. 
crt 

Denumirea obiectului de 
investiții/ contract de 

achiziţie publică/ acord- 
cadru 

Detaliere-
Cod CPV 

Valoarea estimata a 
contractului de 

achiziţie publică/ 
acordului-cadru Lei 

fara TVA 

Sursa de 
finanţare 

Procedura 
stabilită/ 

instrumente 
estimate pentru 

derularea 
procesului de 

achiziţie 

Data (luna) 
estimata 
pentru 

iniţierea 
procedurii 

Data (luna) 
estimata 
pentru 

atribuirea 
contractului 
de achiziţie 

publică/ 
acordului-

cadru 

Persoana 
responsa

bilă cu 
aplicarea 
procedurii 

de 
atribuire 

Modalitate
a 

de 
derulare a 
procedurii 

de 
atribuire: 

online/offli
ne 

1. Modernizarea și 
extinderea sistemului 
de iluminat public in  
comuna Leşu, județul 

Bistrița, Etapa I – 
Năsăud – contract de 

lucrări 

45316110-9 
Instalare de 
echipament 
de iluminare 

stradala 
(Rev.2) 

704.105,74 Buget de stat: 
AFM  - 

Programul 
iluminat public 
și buget local 

Procedură 
simplificată 

 

In cursul 
anului 

In cursul 
anului  

Persecă 
Miluța 

Online 
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2. Modernizarea și 
extinderea sistemului 
de iluminat public in 
comuna Leşu, județul 

Bistrița – Năsăud, Etapa 
a 2-a  – contract de 

lucrări 

45316110-9 
Instalare de 
echipament 
de iluminare 

stradala 
(Rev.2) 

1.000.000 Buget de stat: 
AFM  - 

Programul 
iluminat public 
și buget local 

Procedură 
simplificată 

 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

3. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Consolidare, reabilitare 
și modernizare drumuri 

de interes local in 
comuna Leșu, județul 

Bistrița-Năsăud – 
contract de lucrări 

45233140-6 
Lucrari de 

constructii de 
drumuri Rev 

2 

44.753.032,91 MDLPA – 
Programul 
Național de 

investiții 
Anghel Saligny 
și buget local 

Licitație 
deschisă 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

4. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Consolidare, reabilitare 
și modernizare drumuri 
afectate de calamități  
in comuna Leșu, județul 

Bistrița-Năsăud – 
contract de lucrări 

45233140-6 
Lucrari de 

constructii de 
drumuri Rev 

2 

29.707.216,4 CNI Licitație 
deschisă 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 
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5. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Modernizare drumuri 

de interes local  in 
comuna Leșu, județul 

Bistrița-Năsăud – LOT 1 
- contract de lucrări 

45233140-6 
Lucrari de 

constructii de 
drumuri Rev 

2 

3.023.569,53 MDLPA – 
Programul 
Național de 

investiții 
Anghel Saligny 
și buget local 

Procedură 
simplificată 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

6. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Modernizare drumuri 

de interes local  in 
comuna Leșu, județul 

Bistrița-Năsăud – LOT 2 
- contract de lucrări 

45233140-6 
Lucrari de 

constructii de 
drumuri Rev 

2 

3.025.969,82 MDLPA – 
Programul 
Național de 

investiții 
Anghel Saligny 
și buget local 

Procedură 
simplificată 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

7. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Modernizare drumuri 

de interes local  in 
comuna Leșu, județul 

Bistrița-Năsăud – LOT 3 
- contract de lucrări 

45233140-6 
Lucrari de 

constructii de 
drumuri Rev 

2 

3.042.697,36 MDLPA – 
Programul 
Național de 

investiții 
Anghel Saligny 
și buget local 

Procedură 
simplificată 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

8. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Modernizare drumuri 

de interes local  in 
comuna Leșu, județul 

Bistrița-Năsăud – LOT 4 
- contract de lucrări 

45233140-6 
Lucrari de 

constructii de 
drumuri Rev 

2 

3.067.484,84 MDLPA – 
Programul 
Național de 

investiții 
Anghel Saligny 
și buget local 

Procedură 
simplificată 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 
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9. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Construire poduri 

rutiere in comuna Leșu, 
județul Bistrița-Năsăud - 

contract de lucrări 

45221110-6 
Lucrari de 

constructii de 
poduri 
(Rev.2) 

10.061.174,49 MDLPA – 
Programul 
Național de 

investiții 
Anghel Saligny 
și buget local 

Procedură 
simplificată 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

10. Achiziționarea de 
Instalații termice și 

dotări pentru obiectivul 
de investiții Centru 
Multifuncțional cu 
activități culturale 

Leșu, com. Leşu, județul 
Bistrița – Năsăud – 

contract de furnizare 

45232141-2 
Instalatii de 

incalzire 
(Rev.2) 

39100000-3 
Mobilier 
(Rev.2) 

974.837,36 
 

Buget 
local/Alte 
surse/alte 
programe 

Procedură 
simplificată 

 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

11. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Construire Capelă 

Mortuară Leșu Sat– 
contract de lucrări 

(proiectare și execuție) 
 

45000000-7 
Lucrari de 
constructii 

(Rev.2) 

 
600.000 

AFIR/BUGET 
LOCAL 

Procedură 
simplificată 

 

In cursul 
anului 

In cursul 
anului 

Persecă 
Miluța 

Online 

12. Execuție lucrări pentru 
obiectivul de investiții 

Construire Capelă 
Mortuară Lunca 

Leșului– contract de 
lucrări 

45000000-7 
Lucrari de 
constructii 

(Rev.2) 

640.590,65 
 

AFIR -
Programul 
național de 
dezvoltare 
rurală și 
BUGET 
LOCAL 

Procedură 
simplificată 

 

Octombrie  In cursul 
anului   

Persecă 
Miluța 

Online 
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13. Proiectare și execuție 
lucrări pentru 

obiectivul de investiții 
Construire Scoală 

clasele I-VIII  Lunca 
Leşului, comuna Leşu, 
judeţul Bistriţa-Nãsãud – 

contract de lucrări 
(proiectare și execuție) 

 

45000000-7 
Lucrari de 
constructii 

(Rev.2) 

6.441.024,27 
 
 

CNI -  

Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public 

sau Social, 

Subprogramul:

,,Instituții de 

invățămant” 

Procedură 
simplificată 

 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

14. Servicii de elaborare și 
actualizare PUG in 

comuna Leșu, județul 
Bistrița-Năsăud 

71410000-5 

Servicii de 

urbanism 

(Rev.2) 

450.000 Fonduri PNRR/ 
MDLPA 

 

Procedura 
simplificată 

In cursul 
anului 

In cursul 
anului 

Persecă 
Miluța 

Online 

15. Digitalizarea 
administrației din 

comuna Leșu, județul 
Bistrița-Nasăud 

72540000-2 

Servicii de 

actualizare 

informatica 

(Rev.2) 

1.647.577,31 Autoritatea 
pentru 

Digitalizarea 
României 

(ADR) 

Procedura 
simplificată 

In cursul 
anului 

Multianual Persecă 
Miluța 

Online 

16. Execuție lucrări 
suplimentare in vederea 
realizării obiectivului de 
investiții: ,,Modernizare 
străzi rurale in comuna 
Leșu, județul Bistrița-

Năsăud” 

Lucrari de 

constructii de 

drumuri 

(Rev.2) 

2.021.158,75 MDLPA 
Programul 
național de 
dezvoltare 

locală 

Procedura 
simplificată 

Septembrie   Noiembrie   Persecă 
Miluța 

Online 
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Anexă privind achiziţiile directe pe anul 2022 
 
 

Obiectul achiziţiei directe 
Cod și denumire 

CPV 
Valoarea estimata 

Lei, fără TVA 
Sursa de finanţare 

Data 
estimată 

pentru iniţiere 

Data estimată 
pentru 

finalizare 

Modalitate
a de 

derulare a 
achiziției 
directe: 

online/offli
ne 

 SERVICII DE INTREȚINERE ȘI REPARAȚIE AUTO 

Servicii de revizie 100 ore funcționare 
Buldoexcavator JCB 

50112000-3 – 
Servicii de reparare 
si de intretinere a 

automobilelor 
(Rev.2) 

5.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului online/ 
offline 

Servicii de reparare si de intretinere a 
autovehiculelor din dotarea Primăriei comunei 

Leșu 

50110000-9 Servicii 
de reparare si de 

intretinere a 
autovehiculelor si a 

echipamentelor 
conexe (Rev.2) 

20.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului online 

Piese de schimb și inlocuire consumabile 
automobile din dotarea Primăriei comunei Leșu 

34913000-0 Diverse 
piese de schimb 

(Rev.2) 

25.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului online 

Servicii de reparare si de intretinere a 
automobile din dotarea Primăriei comunei Leșu 

50112000-3 – 
Servicii de reparare 
si de intretinere a 

automobilelor 
(Rev.2) 

20.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului online 

                    ASIGURĂRI AUTO  

Asigurări RCA autovehicule din dotarea 
Primăriei comunei Lesu 

66516100-1 Servicii 
de asigurare de 

8.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online/Off
line 
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raspundere civilă 
auto (Rev.2) 

                            MATERIALE DE CONSTRUCȚII  

Materiale de constructii extindere rețea de apă 
in comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud 

44161200-8 – 
Canalizari de apa 

(Rev.2) 

60.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului online 

    PRODUSE DE CURĂȚENIE 

Materiale pentru curatenie și intreținere pentru 
Primăria Comunei Leșu 

39831240-0 – 
Produse de curatenie 

(Rev.2) 

3.000 Buget local Martie Martie online 

                          PRESĂ, PUBLICITATE  

Publicare anunțuri, comunicate, mesaje de 
interes public, materiale ale Primăriei și 

comunei Leșu 

79341000-6 – 
Servicii de publicitate 

(Rev.2) 

3.600 Buget local Ianuarie Ianuarie Online 

 
                             MATERIALE PENTRU INTREȚINERE DRUMURI COMUNALE 

 

 

Sare industrială pentru deszăpezire 
 

34927100-2 – Sare 
industriala pentru 

deszapezire (Rev.2) 

20.000 Bugetul local Ianuarie Decembrie Online 

Piatră bloc 14212300-3 – Piatra 
de cariera si 

concasata (Rev.2) 

10.000 Buget local Ianuarie Decembrie Online 

Nisip concasat 0-4 mm 14212300-3 – Piatra 
de cariera si 

concasata (Rev.2) 

7.000 Buget local Ianuarie Decembrie Online 

Piatră concasată 0-40 mm 14212300-3 – Piatra 
de cariera si 

concasata (Rev.2) 

30.000 Buget local Ianuarie Decembrie Online 
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Piatră concasată 0-63 mm 14212300-3 – Piatra 

de cariera si 

concasata (Rev.2) 

10.000 Buget local Ianuarie Decembrie Online 

Refuz ciur carieră 14212300-3 Piatra 

de cariera si 

concasata (Rev.2) 

20.000 Buget local Ianuarie Decembrie Online 

Criblură 8-16 mm 14212430-3 Criblură 

(Rev.2) 

10.000 Buget local Ianuarie Decembrie Online 

Criblură 4-8 mm 14212430-3 Criblură 

(Rev.2) 

10.000 Buget local Ianuarie Decembrie Online 

PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE 

Inchiriere utilaje pentru drenare apă pluvială de 

pe carosabil, cu operator și combustibil propriu 

45500000-2 

Inchiriere de utilaje si 

de echipament de 

constructii si de 

lucrari publice cu 

operator (Rev.2) 

4.000 Buget local Ianuarie Februarie Online 

Execuție lucrări de protecție maluri in comuna 

Leșu, județul Bistrița-Năsăud 

45246200-5 – Lucrari 

de protectie a 

malurilor (Rev.2) 

70.000 Buget local Ianuarie Februarie Online 

„Inchiriere utilaje: buldozer pe șenile și volă 

incărcător frontal (cu operator si combustibil 

inclus)” 

45500000-2 – 

Inchiriere de utilaje si 

de echipament de 

constructii si de 

86.500 Buget local Ianuarie Martie Online 
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lucrari publice cu 

operator (Rev.2) 

Prestări servicii de deszăpezire 90620000-9 

Servicii de 

deszapezire 

(Rev.2) 

50.000 Buget local Octombrie  Noiembrie  Online  

,,Transport cu autobasculantă cu macara și 

graifer (cu operator si combustibil inclus)” 

60100000-9 – 

Servicii de transport 

rutier (Rev.2) 

35.040 Buget local Ianuarie Martie Online 

,,Transport cu autobasculantă (cu operator si 

combustibil inclus)” 

60100000-9 – 

Servicii de transport 

rutier (Rev.2) 

70.000 Buget local In cursul 

anului 

In cursul anului Online 

„Servicii de inchiriat utilaje (cu operator si 

combustibil inclus)” 

45500000-2 – 

Inchiriere de utilaje si 

de echipament de 

constructii si de 

lucrari publice cu 

operator (Rev.2) 

100.000 Buget local In cursul 

anului 

In cursul anului Online 

          LUCRĂRI DE DRUMURI 

Lucrări de intreținere drumuri comunale 45233141-9 Lucrari 

de intretinere a 

drumurilor (Rev.2) 

200.000 Buget local In cursul 

anului 

In cursul anului Online 

   ALTE LUCRĂRI 
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Asfaltare uliță cimitir 45233222-1 Lucrari 

de pavare si de 

asfaltare (Rev.2) 

150.000 Buget local In cursul 

anului 

In cursul anului Online 

Reparare străzi asfaltate (ulița pe lângă apă) 45000000-7 Lucrari 

de constructii (Rev.2) 

42.000 
 

Buget local In cursul 

anului 

In cursul anului Online 

Amenajare Izvor (apă potabilă) intrare comuna 

Leșu, județul Bistrița-Năsăud 

71421000-5 Servicii 

de amenajare 

peisagistica (Rev.2) 

30.000 Buget local In cursul 

anului 

In cursul anului Online 

Amenajare parc de joacă Lunca Leșului 45000000-7 Lucrari 

de constructii (Rev.2) 

50.000 Buget local/Alte 

surse/Alte 

programe 

In cursul 

anului 

Multianual Online 

Amenajare parc și WC public – centrul comunei 

Leșu , judeţul Bistrița – Năsăud 

45000000-7 Lucrari 

de constructii (Rev.2) 

80.000 Buget local/Alte 

surse/Alte 

programe 

In cursul 

anului 

Multianual Online 

Lucrări de extindere rețea de apă in comuna 

Leșu, judeţul Bistrița – Năsăud 

45332000-3 Lucrari 

de instalatii de apa si 

canalizare si de 

conducte de 

evacuare (Rev.2) 

40.000 Buget local In cursul 

anului 

In cursul anului Online 

Lucrări de imprejmuire și amenajare platforme 

pentru pubele in comuna Leșu, jud. B-N 

44313100-8 

Imprejmuire cu plasa 

metalica (Rev.2) 

40.000 Buget local In cursul 

anului 

In cursul anului Online 

                               FORMARE PROFESIONALĂ  
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Cursuri perfectionare aparat de specialitate 
primărie 

80530000-8 – 
Servicii de formare 

profesionala (Rev.2) 

4.000 Bugetul local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

                             FURNITURI DE BIROU  

Furnizare articole de birou 39263000-3 – 
Articole de birou 

(Rev.2) 

7.000 Bugetul local Februarie Februarie Online 

Dulap de lemn cu rafturi 39141300-5 Dulapuri 
compartimentate 

(Rev.2) 

1.500 Bugetul local Ianuarie Februarie Offline 

   Hartie A4 30197643-5 Hartie 
pentru fotocopiatoare 

(Rev.2) 

3.000 Bugetul local In cursul 
anului 

In cursul anului Offline 

Tonere  30125120-8 Toner 
pentru fotocopiatoare 

(Rev.2) 

5.000 Bugetul local In cursul 
anului 

In cursul anului Offline 

                               COMBUSTIBIL  

Motorină (combustibil vrac) 09100000-0-
Combustibili(Rev.2) 

132.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Benzină 09100000-0-
Combustibili(Rev.2) 

4.500 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Offline 

          LEMN DE FOC 

Furnizare masă lemnoasă cu destinație 
combustibil solid in cantitate de 50 Metri Cub 

pentru Primăria comunei Leșu 

03413000-8 Lemn de 
foc (Rev.2) 

50.000 Buget local August Septembrie Online 

           PRODUSE DE PANIFICATIE 
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Produse de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat, 

precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele 
de stat cu program normal de 4 ore, din comuna 
Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 

2022-2023 

15811000-6 Produse 
de panificatie (Rev.2 

30.000 RON Buget local Septembrie  Septembrie Online 

                               SERVICII ȘI ECHIPAMENTE IT  

,,Servicii de actualizare site primărie” 72540000-2 Servicii 
de actualizare 

informatica (Rev.2) 

20.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

                             SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ-DIRIGENȚIE DE ȘANTIER  

Achizitie servicii de asistenta tehnica-  dirigentie 
de santier pentru obiectivul de investiții: 

,,Construire Capelă Mortuară Leșu Sat” 

71520000-9 – 
Servicii de 

supraveghere 
 

10.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Achizitie servicii de asistenta tehnica-  dirigentie 
de santier pentru obiectivul de investiții: 

,,Construire Capelă Mortuară Lunca Leșului” 

71520000-9 – 
Servicii de 

supraveghere 
 

10.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ 

Servicii de consultanță și intocmire 
documentație aferentă cererii de plată – Masura 
15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice 

și conservarea pădurilor,, 

79400000-8 
Consultanta in 

afaceri si in 
management si 
servicii conexe 

(Rev.2) 

70.000 Buget local Aprilie Mai Online 

Servicii de consultanță in domeniul achizițiilor 
publice pentru atribuirea contractului avand ca 
obiect: Achiziționarea de Instalații termice și 
dotări pentru obiectivul de investiții Centru 
Multifuncțional cu activități culturale Leșu, 

79418000-7 Servicii 
de consultanta in 

domeniul achizitiilor 
(Rev.2) 

15.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 
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com. Leşu, județul Bistrița – Năsăud – contract 
de furnizare 

Servicii de consultanță in domeniul achizițiilor 
publice pentru atribuirea contractului avand ca 
obiect: Servicii de elaborare și actualizare 

PUG in comuna Leșu, județul Bistrița-
Năsăud 

79418000-7 Servicii 
de consultanta in 

domeniul achizitiilor 
(Rev.2) 

20.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Servicii de consultanță in domeniul achizițiilor 
publice pentru atribuirea contractului avand ca 
obiect: Construire Capelă Mortuară Leșu Sat 

79418000-7 Servicii 
de consultanta in 

domeniul achizitiilor 
(Rev.2) 

15.000 Buget local Iunie Iulie Online 

Servicii de consultanță in domeniul achizițiilor 
publice pentru atribuirea contractului avand ca 
obiect: Construire Capelă Mortuară Lunca 

Leșului 

79418000-7 Servicii 
de consultanta in 

domeniul achizitiilor 
(Rev.2) 

15.000 Buget local Iunie Iulie Online 

Servicii de consultanță pentru obiectivul de 
investiții: Modernizare străzi rurale in comuna 

Leșu (PNDL), județul Bistrița-Năsăud 

79411000-8 – 
Servicii generale de 

consultanta in 
management (Rev.2) 

20.000 Buget local Martie Martie Online 

Servicii de consultanță și intocmire documentații 
aferente cererii de finanțare pentru obiectivul de 

investiții: ,,Inființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale in comuna Leșu, 

județul Bistrița-Năsăud 

79411000-8 – 
Servicii generale de 

consultanta in 
management (Rev.2) 

30.000 Buget local Aprilie Aprilie Online 

Servicii privind managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiții: Modernizarea și 

extinderea sistemului de iluminat public in 
comuna Leşu, județul Bistrița – Năsăud, Etapa 

a 2-a 

79411000-8 – 
Servicii generale de 

consultanta in 
management (Rev.2) 

40.000 Buget local/AFM Mai  Iunie  Online 
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Servicii de consultanță in domeniul achizițiilor 
publice in vederea realizării obiectivului de 

investiții: ,,Modernizare străzi rurale in 
comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud” 

79418000-7 Servicii 
de consultanta in 

domeniul achizitiilor 
(Rev.2) 

15.000 Buget local august septembrie Online 

                         ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE/PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE/DALI  

Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
de investiții: ,,Amenajare parc Lunca Leșului” 

79314000-8 – Studiu 
de fezabilitate 

(Rev.2) 

10.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Servicii de elaborare SF pentru obiectivul de 

investiții:  ,,Amenajare parc și WC public- 

centru comunei Leșu” 

79314000-8 – Studiu 
de fezabilitate (Rev.2 

10.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Servicii de elaborare SF pentru obiectivul de 

investiții: ,,Stații de reincărcare pentru 

vehicule electrice” 

79314000-8 – Studiu 
de fezabilitate (Rev.2 

30.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Servicii de elaborare PT pentru obiectivul de 

investiții: ,,Stații de reincărcare pentru 

vehicule electrice” 

71200000-0 Servicii 
de arhitectură și 
servicii conexe 

(Rev.2) 

30.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Servicii de proiectare SF/DALI, PTh și asistenta 

tehnica pentru obiectivul de investiție: 

Modernizarea și extinderea sistemului de 

iluminat public in comuna Leşu, județul Bistrița 

– Năsăud, Etapa a 2-a 

71323100-9 Servicii 
de proiectare a 
sistemelor de 

energie electrica 
(Rev.2) 

45.000 Buget local/AFM Mai  Iunie  Online 

Servicii de elaborare documentație D.T.A.C., 

P.T. și asistență tehnică din partea 

proiectantului  pe perioada de execuție a 

lucrărilor pentru lucrări suplimentare in 

vederea realizării obiectivului de investiții: 

,,Modernizare străzi rurale in comuna Leșu, 

județul Bistrița-Năsăud” 

71322500-6 - Servicii 
de proiectare tehnica 
pentru infrastructura 
de transport (Rev.2) 

117.000 Buget local Mai  Iunie  Online 
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                                     SERVICII DE CADASTRU ȘI TOPOGRAFIE 

 

Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare 
sistematică în sistemul integrat de cadastru şi 

carte funciară a imobilelor situate in intravilanul 
comunei Leșu 

71354300-7 Servicii 
de cadastru (Rev.2) 

100.000 OCPI 
Programului 
Național de 

Cadastru și Carte 
Funciară și Buget 

local 

In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

”Servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare 
sistematică în sistemul integrat de cadastru şi 

carte funciară a imobilelor situate în intravilanul 
și extravilanul comunei Leșu, aparținând Unității 

Administrativ-Teritoriale Leșu din județul 
Bistrița-Năsăud„ 

71354300-7 Servicii 
de cadastru (Rev.2) 

134.453.78 
(intravilan si 
extravilan) 

OCPI 
Programului 
Național de 

Cadastru și Carte 
Funciară 

In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Servicii de măsurare și intocmire documentații 
topo – cadastrale pentru inscrierea in cadastru 

și carte funciară a imobilelor (drumuri) 
aparținand patrimoniului public al comunei 
Leșu, in vederea realizării obiectivului de 

investiții: ,,Consolidare, reabilitare și 
modernizare drumuri afectate de calamități” in 

comuna Leșu, Județul Bistrița-Năsăud 

71354300-7 Servicii 
de cadastru (Rev.2) 

20.000 Buget local Februarie Martie Online 

Servicii de Intocmirea documentatii topografice 
pentru HCL, cadastru, receptive tehnica pentru 

obiectivul de investiții Modernizare și 
reabilitare termică Școala Gimnazială Nr. 1 

71354300-7 Servicii 
de cadastru (Rev.2) 

5.300 Buget local Februarie Martie Online 

Servicii de Intocmirea documentatii topografice 
pentru HCL, cadastru, receptive tehnica pentru 

obiectivul de investiții: ,,Construire școală 
clasele I-VIII sat Lunca Leșului, Județul 

Bistrița-Năsăud 

71354300-7 Servicii 
de cadastru (Rev.2) 

5.300 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

                            SERVICII DE PROIECTARE TEHNICA  
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Servicii de elaborare liste de catități și memoriu 
tehnic pentru lucrarea: ,,Lucrări de protecție 

maluri in comuna Leșu, județul Bistrița-
Năsăud”. 

71330000-0 Diverse 
servicii de inginerie 

(Rev.2) 

700 Buget local Februarie Februarie Offline 

                           STUDII TEHNICE  

Servicii de intocmire: Raport de evaluare  
terenuri intravilane in Comuna Lesu, jud. 

Bistrita-Nasaud” pentru obiectivul de investitii: 
“Achiziționare teren cimitir in comuna Leșu, 

județul Bistrița-Năsăud” 

Cod CPV: 71335000-
5 Studii tehnice 

(Rev.2) 

3.000 Buget local Februarie Martie Offline 

Evaluare imobiliară ANEVR pentru expropiere 
teren pentru obiectivul de investiții: 

Modernizare bază sportivă Fața Satului in 
vederea inscrierii terenului in domeniul public al 

comunei Leșu 

Cod CPV: 71335000-
5 Studii tehnice 

(Rev.2) 

30.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Intăbulare teren in vederea realizării obiectivului 
de investiții: ,,Construire Sală de sport” in 

comuna Leșu 

Cod CPV: 71335000-
5 Studii tehnice 

(Rev.2) 

35.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Servicii de elaborare certificat energetic pentru 
obiectivul de investiții: ,,Construire Scoală 

clasele I-VIII  Lunca Leşului” 

71314300-5 Servicii 
de consultanta in 

eficienta energetica 
(Rev.2) 

7.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Elaborare studiu hidrologic pentru obiectivul de 
investiții: Consolidare, reabilitare și 

modernizare drumuri afectate de calamități  
in comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud 

71351900-2 Servicii 
de geologie, de 

oceanografie si de 
hidrologie (Rev.2) 

7.500 Buget local Mai  Iunie  Offline 

Servicii de verificare tehnică documentație D.T.A.C., 
P.T. pentru lucrări suplimentare in vederea realizării 
obiectivului de investiții: ,,Modernizare străzi rurale 

in comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud” 

71300000-1 Servicii de 
inginerie (Rev.2) 

10.000 Buget local Iunie  Iulie 
 

Online  
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Servicii de elaborare documentație tehnico-
economică pentru Lucrări de reparare a drumurilor 

in urma calamităților  

45233142-6 Lucrari de 
reparare a drumurilor 

(Rev.2) 

15.000 Buget local Octombrie  Noiembrie  Online  

             DOTĂRI/ECHIPAMENTE 

 

Achiziționare de echipament de joacă pentru 

obiectivul de investiții: ,,Amenajare parc 

grădiniță” 

 

43325000-7 
Echipament pentru 

parcuri si terenuri de 
joaca (Rev.2) 

25.000 Alte surse/Alte 
programe 

In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Achiziționare de pubele pentru obiectivul de 

investiții: ,,Amenajare pubele instituții” 

39224340-3 Pubele 
(Rev.2) 

25.000 Alte surse/Alte 
programe 

In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Achiziționare de dotări pentru obiectivul de 

investiții: ,,Amenajare sală multifuncțională” 

37400000-2 Articole 
si echipament de 

sport (Rev.2) 

25.000 Alte surse/Alte 
programe 

In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Achiziționare de dotări pentru obiectivul de 

investiții: ,,Dotare sală sport” 

37400000-2 Articole 
si echipament de 

sport (Rev.2) 

25.000 Alte surse/Alte 
programe 

In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Achiziționare de dotări pentru obiectivul de 

investiții: ,,Modernizare bază sportivă” 

37400000-2 Articole 
si echipament de 

sport (Rev.2) 

25.000 Alte surse/Alte 
programe 

In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Achiziționare lămpi stradale pentru iluminatul 

public in com. Leșu, județul Bistrița-Năsăud 

34928530-2 Lampi 
de iluminat stradal 

(Rev.2) 

12.352.80 Buget local August  Septembrie  Online 

Achiziționare piese de schimb centrală termică 

primărie 

34913000-0 Diverse 
piese de schimb 

(Rev.2) 

5.700 Buget local Ianuarie Februarie Offline 

TrackGPS autovehicule primărie 38112100-4 Sisteme 
de navigare si de 

pozitionare globala 

6.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 
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(GPS sau 
echivalente) (Rev.2) 

ALTE ACHIZIȚII 

Transformare maşinã pompieri in maşinã pentru 
deszãpezire, comuna Leşu, județul Bistrița – 

Năsăud 
 

98390000-3 Alte 
servicii (Rev.2) 

50.000 Buget local In cursul 
anului 

In cursul anului Online 

Achiziţie teren cimitir, comuna Leşu, judeţul 
Bistrița – Năsăud 

70122200-4 Servicii 
de achizitionare de 

teren (Rev.2) 

165.000 Buget local In cursul 
anului 

Multianual Online 

 

Elaborat                                                                                                                                                             Compartimentul buget și contabilitate 

 

Consilier achiziții publice,                                                                                                                                             Cătană Antonia Daniela Anca  

Persoana desemnată: PERSECĂ MILUȚA 
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