
Program anual al achizițiilor publice pe anul 2021 Comuna Brădești

Valoarea 

estimată
Lei, fără 

TVA

1 Produse horticole și plante de pepiniera 03120000-8 18000 buget local ianuarie

2 Produse de pepinieră 03450000-9 60 buget local ianuarie

3 Băuturi fără alcool (apă) 15980000-1 400 buget local ianuarie

4 Saci și saculete 18930000-7 450 buget local ianuarie

5 Țesaturi 19210000-1 600 buget local ianuarie

6 Produse din plastic 19520000-7 100 buget local ianuarie

7 Felicitări 22320000-9 4000 buget local ianuarie

8 Timbre 22410000-7 4000 buget local ianuarie

9 Imprimate nefalsificabile 22450000-9 6500 buget local ianuarie

10 Registre din hârtie sau din carton 22810000-1 1600 buget local ianuarie
11 Diverse imprimate 22900000-9 50 buget local ianuarie

12 Ingrasaminte azotate 24410000-1 200 buget local ianuarie

13 Echipament de fotocopiere și de tipărire offset 30120000-6 7000 buget local ianuarie

14 Diverse mașini, echipamente și accesorii de birou 30190000-7 2500 buget local ianuarie

ANEXĂ LA HCL NR. 30/2021

Produse chimice

Echipament informatic și accesori de birou, cu excepța mobilierului și a pachetelor software

Achizițiile directe

Nr. 

ctr.

Obiectul achiziției directe Cod CPV Sursa de 

finanțare

Data 

estimată 

pentru 

inițiere
Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură și produse conexe

Alimente băuturi, tutun și produse conexe

Produse din piele, materiale textile din plastic și din cauciuc

Imprimate și produse conexe

Înbrăcăminte, încălțăminte, articole de voiaj și accesor

2



Program anual al achizițiilor publice pe anul 2021 Comuna Brădești

15 Lucrări de modernizare și extindere a sistemului de supraveghere 

32323500-8 

45311000-0 

51314000-6 5000 buget local ianuarie

16 Piese de schimb mecanice, altele decat motoare și piese de motoare 34320000-6 8000 buget local ianuarie

17 Echipament rutier (Indicatoare denumire străzi) 34920000-2 60000 buget local ianuarie

18 Achiziții obiecte PSI 44480000-8 20.000 buget local ianuarie

19 Plăci indicatoare și rutiere în Com. Brădești, jud. Harghita 44423450-0 10000 buget local ianuarie

20 Tavi de distribuire a corespondenței și articole de birou 39260000-2 3350 buget local ianuarie

21 Dotare și modernizare sala de cultură 45453000-7 40000 buget local ianuarie

22 Dotare Sediu nou Primăriei Com. Brădești 39000000-2 75000 buget local ianuarie

23 Dotare Grădiniță de copii, în Com. Brădești  

39000000-2 

32323500-8 200000

prin proiect 

și/sau buget 

local ianuarie

24 Produse de curatat 39830000-9 3000 buget local ianuarie

25 Diverse echipamente de protecție impotriva incendiilor 44480000-8 5000 buget local ianuarie

26 Broaste, chei și balamal 44520000-1 600 buget local ianuarie

27

Lucrări de construcții de parcuri tematice ”Modernizare parc fitness și teren de 

joacă în Com. Brădești” 45212120-3 35000 buget local ianuarie

28 Lucrări de inginerie și de construcți (construire teren de sport Târnovița) 45220000-5 220000 buget local martie

29 Lucrări de tâmplărie și de dulgherie 45420000-7 1000 buget local ianuarie

30

Alte lucrări de finisarea costrucțiilor „Amenajare spațiu exterior, curte sediu 

Primărie Brădești” 45450000-6 298770 prin proiect ianuarie

31

Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor 

conexe 50110000-9 5000 buget local ianuarie

Echipament de transport și produse auxuliare pentru transport

Mobilă, accesorii de mobilier, aparate de uz casnic și produse de curățat

Servicii de reparare și întreținere

Structuri și materiale de construcții; produse auxiliare pentru construcții

Lucrări de construcții

3
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32 Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor de construcții 50700000-2 7000 buget local ianuarie

33 Servicii de telefonie și de transmisie de date 64210000-1 19200 buget local ianuarie

34 Servicii de proiectare arhitecturala 71220000-6 90000 buget local ianuarie

35 Servicii integrate de inginerie (Elaborare PUG) 71340000-3 50000 buget local ianuarie

36 Servicii științifice și tehnice în inginerie (servicii topografie) 71350000-6 75000 buget local ianuarie

37 Servicii de programare a pachetelor de produselor software 72210000-0 15000 buget local ianuarie

38 Servicii de asistența informatică 72610000-9 27000 buget local ianuarie

39 Servicii de consultanță în afaceri și în gestionare 79410000-1 25000 buget local ianuarie

40 Servicii de reprografie 79520000-5 300 buget local ianuarie

41 Servicii tipografice 79810000-5 1000 buget local ianuarie

42 Servicii conexe tipăririi 79820000-8 2500 buget local ianuarie

43 Servicii de organizare de evenimente culturale ”Organizare Zilele Pensionarilor” 79952100-3 25000 buget local ianuarie

44 Servicii de organizare de festivaluri ”Organizarea Zilelor Comunei Brădești” 79953000-9 90000 buget local ianuarie

39 Servicii de formare specializată 80510000-2 1.500 buget local ianuarie

40 Servicii de asisitenta sociala 85310000-5 300000 buget local ianuarie

41 Servicii de televiziune 92220000-9 2100 buget local ianuarie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BRĂDEȘTI

Servicii IT: consultanță, dezvoltare de software, internet și asistență

Servicii de sănătate și servicii de asistență socială

Servicii de recreere, culturale și sportive

Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanță, recrutare, tipărire și securitate

Servicii de învățământ și formare profesională

       FISHER ȘTEFAN-ALFRED                                                                                                                        BESENYEI-MOLNÁR ANDREA-BEÁTA

Servicii de arhitectura, de construcții, de inginerie și de inspecție

Servicii poștale și de telecomunicații
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