
                                                                                                                    Aprobat la        

________________________________ 

                                                                                                              Victor DURBALĂ 

                                                                                                       Primarul satului Ghidighici 
 

PLANUL DE ACHIZIȚII PUBLICE  

PENTRU ANUL 2022 cu modificări 16.06.2022 

Primăria satului Ghidighici 

Nr. 

crt. 

Expunerea obiectului de 

achiziție 

Codul CPV Valoarea 

estimată 

fără TVA 

(lei) 

Procedura de achiziție 

aplicabilă 

Perioada 

desfășurării 

procedurii de 

achiziție 

publică 

1.  

Achiziționarea produselor 

alimentare pentru semestrul 

I al anului 2022 pentru 

Instituția de educație 

timpurie nr. 203 

15800000-6 
670000,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor prin COP 

Ianuarie 2022 

 

2.  

Achiziționarea produselor 

alimentare pentru semestrul 

II al anului 2022 pentru 

Instituția de educație 

timpurie nr. 203 

15800000-6 
698500,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor prin COP 

Iunie- 

August 2022 

3.  Achiziționarea apei potabile 

îmbuteliată 
15981100-9 24000,00 

Contract achiziționare a 

bunurilor de valoare mică 
Ianuarie 2022 

4.  

Achiziționarea serviciilor 

de menținere a Sistemului 

Informațional Integrat de 

Evidență Contabilă 

72225000-2 6000,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Ianuarie 2022 

5.  

Achiziționarea serviciilor 

de tehnologie a informației 

(serviciilor de deservire a 

programului 1C; informație 

grafică despre bun imobil; 

semnături digitale; servicii 

de înregistrare a numelui, 

domeniu, spațiu) 

72222300-0 19000,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Ianuarie 2022 

6.  
Achiziționarea serviciilor 

de supraveghere și 

securitate 

35120000-1 4000,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică Ianuarie 2022 

Admin



7.  

Achiziționarea serviciilor 

de reparații curente, 

încărcarea cartușelor, 

deservirea calculatorului și 

paginii web 

50300000-8 

72415000-2 
14600,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Ianuarie 2022 

8.  
Achiziționarea serviciilor 

juridice 75231000-4 33500,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică Februarie 2022 

9.  

Achiziționarea serviciilor 

de reglementare a 

consumului de resurse 

energetice în sistemul 

bugetar (energie electrică) 

31682000-0 180970,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor prin licitație 

deschisă 

Ianuarie 2022 

10.  

Achiziționarea serviciilor 

de reglementare a prestării 

serviciilor publice de 

comunicații electronice 

(internet și telefonie fixă)  

64215000-6 24000,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Ianuarie 2022 

11.  

Achiziționarea serviciilor 

de reglementare a livrării 

consumului de energie 

termică 

09323000-9 570000,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor prin licitație 

deschisă 

Ianuarie 2022 

12.  Achiziționarea produselor 

petroliere 
09132000-3 104500,00 

Contract achiziționare a 

bunurilor de valoare mică Ianuarie 2022 

13.  

Achiziționarea materialelor 

de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 

30192000-1 

30199000-0 

39831240-0 

33771000-5 

105500,00 

Contract achiziționare a 

bunurilor de valoare mică 

Ianuarie 2022 

14.  
Achiziționarea serviciilor 

de reparații curente a 

drumurilor 

45233142-6 334000,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică Martie 2022 

15.  

Achiziționarea serviciilor 

de reparații capitale a 

construcțiilor speciale 

(drumuri) 

 

45233120-6 570000,00 

Contract de achiziționare 

a lucrărilor prin licitație 

deschisă  

Aprilie – Mai 

2022 



16.  
Procurarea materialelor de 

construcții pentru 

dezvoltarea drumurilor 

34929000-5 250000,00 

Contract de achiziționare 

a lucrărilor prin licitație 

deschisă Mai 2022 

17.  

Achiziționarea Serviciilor 

de transport rutier public 

(abonamentelor de 

circulație cu autobuzul nr. 

46) 

60112000-6 9840,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Ianuarie 2022 

18.  
Achitarea serviciilor 

comunale, servicii de 

locațiune (Școala de arte) 

31682000-0 

09323000-9 

65100000-4 

150000,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Ianuarie 2022 

– Martie 2022 

19.  

Achiziționarea serviciilor 

de reglementare a livrării 

consumului de apă și 

recepționarea apelor uzate 

90924000-0 96670,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Ianuarie 2022 

20.  
Achiziționarea serviciilor 

poștale 

 

30199200-2 

22410000-7 
2500,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică Ianuarie 2022 

21.  

Achiziționarea serviciilor 

de reparații curente a 

sediului Primăriei 

Ghidighici 

 

45453000-7 13000,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Mai  2022 

22.  
Achiziționarea serviciilor 

de elaborare a proiectelor 

de execuție 
71220000-6 354422,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 

Ianuarie - 

Decembrie 

2022 

23.  

Achiziționarea lucrărilor 

cadastrale, expertizare, 

publicarea avizelor 

 

71311000-1 33500,00 

Contract de achiziționare 

a lucrărilor de valoare 

mică 
Martie 2022 

24.  Achiziționarea opincilor 
18832000-1 21000,00 

Contract achiziționare a 

bunurilor de valoare mică Aprilie 2022 

25.  
Achiziționarea serviciilor 

de transport 

 

60140000-1 63700,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică Martie 2022 

26.  

Achiziționarea serviciilor 

de asigurare auto și taxa 

rutieră 

 

50118000-5 

63712210-8 
4200,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică 
Ianuarie 2022 



27.  
Achiziționarea utilajelor 

tehnice și a pieselor de 

schimb 
16160000-4 72500,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor de valoare 

mică Martie 2022 

28.  
Achiziționarea utilajelor și 

mașinilor 16311100-9 43200,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor de valoare 

mică Martie 2022 

29.  
Achiziționarea serviciilor 

de reparații curente 45453000-7 43750,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mică Mai 2022 

30.  
Achiziționarea materialelor 

de construcție 

 

44100000-1 57000,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor de valoare 

mică Aprilie 2022 

31.  
Achiziționarea 

construcțiilor speciale 44112000-8 33400,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor de valoare 

mică Aprilie 2022 

32.  

Achiziționarea serviciilor 

de organizare a 

evenimentelor culturale 

 

79952100-3 66700,00 

Contract de achiziționare 

a lucrărilor de valoare 

mică 
Mai 2022 

33.  
Achiziționarea cărților 

pentru bibliotecă 22110000-4 8400,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor de valoare 

mică Aprilie 2022 

34.  
Achiziționarea lucrărilor de 

construcție a drumului din 

str. Ștefan cel Mare – Sfatul 

Țării 

45233142-6 1666670,00 

Contract de achiziționare 

a lucrărilor prin licitație 

deschisă Aprilie 2022 

35.  

Achiziționarea lucrărilor de 

construcție a drumului 

principal de acces, 

trotuar, iluminat reg. 

Gura Văii, str. Victoriei 

din satul Ghidighici 

(etapa II) 

45233142-6 4170000,00 

Contract de achiziționare 

a lucrărilor prin licitație 

deschisă 

Aprilie 2022 

36.  
Achiziționarea costumelor 

populare 18410000-6 125000,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor de valoare 

mică Aprilie 2022 

37.  
Achiziționarea serviciului 

de elaborare a planului 

urbanistic 

71220000-6 666670,00 
Contract de achiziționare 

a serviciilor prin COP 

Aprilie – Mai 

2022 



38.  

Achiziționarea Smart TV și 

tehnică de calcul 
30213100-6 

30232110-8 

30200000-1 

32324000-0 

67000,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor de valoare 

mici 

Martre 2022 

39.  
Achiziționarea serviciilor 

de transport 60140000-1 108340,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mici Apilie2022 

40.  
Achiziționarea serviciilor 

de reparații curente 

(reparația panoului electric) 
 92500,00 

Contract de achiziționare 

a serviciilor de valoare 

mici Iulie 2022 

41.  

Achiziționarea materialelor 

de construcție   408400,00 

Contract de achiziționare 

a bunurilor de valoare 

mici 

Iulie – 

Decembrie 

2022 

                                                                Total            11986932,00 

 

 

 


