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achiziție publică 
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atribuire

Lei, fara TVA online/offline

PRESTARI SERVICII (acord cadru)

1 Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru 72267000-4 167.500,00 buget Procedura octombrie decembrie online Chiriac Florina

aplicatiile software din proiectul ,,E-Galati - 72261000-2 propriu simplificata 2019 2019

servicii publice pentru cetateni"

PRESTARI SERVICII (acord cadru)

2 Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru 72267000-4 199.200,00 buget Procedura ianuarie februarie online Andreea ILIE

aplicatiile software din proiectul ,, Servicii publice 72261000-2 propriu simplificata 2019 2019

electronice pentru o administratie publica eficienta

in judetul Galati‟

PRESTARI SERVICII (acord cadru)

3 Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru 72267000-4 167.500,00 buget Procedura octombrie decembrie online Chiriac Florina

aplicatiile software din proiectul ,, Administratie 72261000-2 propriu simplificata 2019 2019

pentru cetateni - servicii eficiente si de calitate‟

PRESTARI SERVICII minim 

4 Servicii de colectare, transport si neutralizare a 98371120-1 90.000,00 buget Licitatie ianuarie mai online Camelia GRAUR

animalelor moarte, provenite din gospodariile maxim propriu deschisa 2019 2019

crescatorilor individuali de animale, de pe raza 2.700.000,00

judetului Galati

FURNIZARE PRODUSE 15500000-3

5 Furnizare produse lactate pentru elevii si prescolarii 15511210-8 4.771.000,00 buget Licitatie aprilie iulie online Andreea ILIE

beneficiari ai „Programului pentru scoli ai 15551300-8 propriu deschisa 2019 2019

Romaniei‟, in anul calendaristic 2019 60000000-8

FURNIZARE PRODUSE 

6 Furnizare produse de panificatie pentru elevii si 15811300-9 5.087.000,00 buget Licitatie aprilie iulie online Andreea ILIE
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prescolarii beneficiari ai „Programului pentru scoli ai 15821200-1 propriu deschisa 2019 2019

Romaniei‟, in anul calendaristic 2019 60000000-8

FURNIZARE PRODUSE 

7 Furnizare produse de fructe pentru elevii si 03222321-9 2.168.000,00 buget Licitatie aprilie iulie online Andreea ILIE

prescolarii beneficiari ai „Programului pentru scoli ai 03222340-8 propriu deschisa 2019 2019

Romaniei‟, in anul calendaristic 2019 60100000-9

PRESTARI SERVICII buget Licitatie aprilie iulie

Implementarea masurilor adiacente distrib de fructe 63500000-4 1.113.000,00 propriu deschisa 2019 2019 online Andreea ILIE

PRESTARI SERVICII 

9 Implementarea masurilor adiacente distributiei 63500000-4 1.113.000,00 buget Licitatie aprilie iulie online Andreea ILIE

de produse lactate propriu deschisa 2019 2019

PRESTARI SERVICII

10 Serv de informare si publicitate anunturi privind 79341000-6 140.500,00 buget Procedura februarie aprilie online Camelia GRAUR

sedintele ordinare si extraordinare ale CJG, initierea propriu simplificata 2019 2019

 proiectelor de acte administrv cu caracter normativ

, activitatea de acordare de finantari nerambursabile

CONTRACT LUCRARI 

11 Servicii de proiectare si executie lucrari aferente 45453000-7 642.570,00 buget Procedura martie iunie online

Reparatii imobil str. Eroilor nr. 7, municipiul Galati propriu simplificata 2019 2019 Andreea ILIE

CONTRACT LUCRARI 45233140-2

12 Serv de proiectare (PT, DE, DTOE,  DTAC,docum 71322500-6 24.928.213,28 buget Licitatie aprilie octombrie online

obtinere avize verificare tehnica de calitate PT+DE  asistenta 71356200-0 propriu deschisa 2019 2019 Andreea ILIE

asist tehn din partea proiectantului) si exec lucrari

,,Reabilitare si modernizare drumuri judetene".

CONTRACT LUCRARI 

13 Servicii de proiectare (PT, DE, DTOE, DTAC, 9.883.629,10 buget Procedura mai septembrie online

verificare tehnica de calitate a PT si DE, asistenta 45000000-7 propriu simplificata 2019 2019 Simion Paula

tehnica din partea proiectantului pe parcursul 

executiei ) lucrarilor  si executie lucrari aferente

investitiei ,,Cladire didactica pt plante tropicale",

CMSN ,,Rasvan Angheluta".

CONTRACT LUCRARI 45221220-0

14 Servicii de proiectare (PT, DE, DTOE, DOA, DTAC, 71322500-6 10.111.250,00 buget Procedura mai septembrie online

verificare tehnica a documentatiei si  asistenta 71328000-3 ANULATA propriu simplificata 2019 2019 Camelia GRAUR

tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari 71356200-0 in 24.06.2019

 PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETATI

PRESTARI SERVICII

8
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15 Prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii 90620000-9 3.833.220,55 buget Licitatie mai octombrie online Andreea ILIE

pe drumurile judetene, judetul Galati, pentru ANULATA propriu deschisa 2019 2019

iarna 2019-2020. administrativ

FURNIZARE PRODUSE 15500000-3

16 Furnizare si distributie produse lactate, produse de 15511210-8 10.618.736,83 HG Licitatie iunie septembrie online Andreea ILIE

panificatie si fructe privind implementarea 15551300-8 640/2017 deschisa 2019 2019

Programului pentru scoli al Romaniei - aferenta 15811300-9

anului scolar 2019-2020. 15821200-1

03222321-9

03222340-8

60100000-9

CONTRACT LUCRARI 

17 Servicii de proiectare (PT, DE, DTOE, DTAC, asist 45000000-7 861.443,64 buget Procedura iunie septembrie online

tehnica din partea proiectantului pe parcursul 71322000-1 propriu simplificata 2019 2019 Camelia GRAUR

executiei ) lucrarilor  si executie lucrari aferente 71356200-0 ANULATA 

proiectului: L.T.E (Lucrari Tehnico Edilitare) - in 01.08.2019

Sistematizare verticala aferente investitiei locuinte 

pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor

din sanatate - jud.  Galati

CONTRACT LUCRARI 45221220-0

18 Proiectare (intocmire proiect tehnic si detalii executie 71322500-6 10.111.250,00 buget Procedura iulie noiembrie online

verificare tehnica a documentatiei si  asistenta 71328000-3 RELUATA propriu simplificata 2019 2019 Camelia GRAUR

tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari 71356200-0 in 25.07.2019

 PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETATI

CONTRACT LUCRARI 

19 Servicii de proiectare (PT, DE, DTOE, DTAC, asist 45000000-7 861.443,64 buget Procedura iunie septembrie online

tehnica din partea proiectantului pe parcursul 71322000-1 RELUATA propriu simplificata 2019 2019 Camelia GRAUR

executiei ) lucrarilor  si executie lucrari aferente 71356200-0 in 27.08.2019

proiectului: L.T.E (Lucrari Tehnico Edilitare) - ANULATA 

Sistematizare verticala aferente investitiei locuinte in 26.09.2019

pentru tineri, destinate inchirierii specialistilor RELUATA

din sanatate - jud.  Galati in 03.10.2019

PRESTARI SERVICII

20 Servicii de scoatere radacini de pe aliniamentul 90620000-9 793.750,00 buget Licitatie septembrie decembrie online Chiriac Florina

drumurilor judetene, eliberare amplasament de propriu deschisa 2019 2019

resturi vegetale si transportul acestora in afara zonei 

drumurilor judetene, jud. Galati

CONTRACT LUCRARI 
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21 Proiectare si  executie ,, REABILITARE SI 45233140-2 6.268.483,93 buget Licitatie august decembrie online

MODERNIZARE DRUMURI JUDETENE propriu deschisa 2019 2019 Paula SIMION

(lucrari intretinere)

CONTRACT LUCRARI 45233140-2

22 Proiectare si  executie ,, REABILITARE SI 71322500-6 18.519.729,35 buget Licitatie august decembrie online

MODERNIZARE DRUMURI JUDETENE 71356200-0 propriu deschisa 2019 2019 Paula SIMION

(lucrari de reabilitare si modernizare)

PRESTARI SERVICII NEGOCIERE

23 Prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii 90620000-9 3.757.400,05 buget FARA octombrie noiembrie online Andreea ILIE

pe drumurile judetene, judetul Galati, pentru propriu PUBLICARE 2019 2019

iarna 2019-2020. PREALABILA

PRESTARI SERVICII

Servicii de actualizare licente si suport tehnic 72000000-5 210.084,03 buget Procedura octombrie decembrie online Botez Daniela

24 produse software ORACLE propriu simplificata 2019 2019

S.L.M.S.C.U.P.-U.I.P.

Graur Camelia

Intocmit,

Șef serviciu,

Paula Elena SIMION


