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Raport activitate 

Birou ADPP, an 2016 

 

În cursul anului 2016 in conformitate cu programul anual al achizițiilor publice în urma aprobării 

bugetului de venituri si cheltuieli si hotărârile de rectificare ulterioare s-au încheiat ,derulat si 

definitivat un număr total de contracte 76 din care: 

 

Nr. 

crt 

Furnizare produse 

Nr. contracte 

Servicii  

Nr. contracte 

Lucrări  

Nr. contracte 

Observații  

1 15 36 25 Procedura 

aplicata- 

achiziție 

directa 

 

Contractele privind achiziția produselor si serviciilor in anul 2016 au contribuit la buna 

desfășurare a activității serviciilor din cadrul Primăriei Orașului Tg Cărbunești. 

In cadrul contractelor de lucrări au fost executate următoarele: 

1. Lucrări de întreținere: 

 Lucrări de întreținere DS+DC , străzi nemodernizate oraș Tg Cărbunești = 200.000 lei cu 

tva; 

 Lucrări de întreținere semicovoare străzi oras (str. Gilortului si Teilor) =  238.933 lei cu 

tva; 

 Lucrări de întreținere alei pietonale = 24.864,49 lei cu tva; 

 Lucrări de întreținere punți =9972 lei cu tva; 

 Lucrări de întreținere  locuri de joaca copii = 10.000 lei cu tva; 

 Aport amenajare loc de joaca copii etnie rroma- SVSU =4795 lei cu tva; 

 Lucrări de întreținere podeț Pojogeni =4933 lei cu tva; 

 Lucrări de întreținere sala de sport (igienizare, zugrăveli )=14976 lei cu tva; 

 Lucrări de întreținere adăpost câini fără stăpân = 4848 lei cu tva; 



 Lucrări de întreținere teren tenis cu gazon sintetic = 89970,73 lei cu tva; 

 Parteneriat Zefirr realizare teren de tenis, spațiu de agrement pentru personele de etnie 

rroma, aport= 10120 lei cu tva; 

 Lucrări de întreținere reparații împrejmuire Grădinița nr. 1 Tg Cărbunești si Grădinița 

IAS = 19980 lei cu tva. 

2. Lucrări de investiții: 

 Extinderea rețelei de apa publica sat Cojani 478 ml = 55427,72 lei cu tva; 

 Finalizarea lucrărilor la Groapa de gunoi a orașului Tg Cărbunești = 515093,79 lei cu tva; 

 Continuarea lucrărilor de reabilitare străzi si amenajări parcări Zona Blocuri - str. 

Pădurea Mamului = 427401 lei cu tva; 

 Centrala termica si instalație utilizare gaze Clubul Pensionarilor = 15078 lei cu tva; 

 Branșament trifazic centrala electrica Școala Pojogeni = 7104 lei cu tva; 

 Modernizare drum DC 18 Cojani(PT+ execuție) = 495000 lei cu tva; 

 Construire varianta ocolitoare pod DC 27 Stefanesti = 90000 lei cu tva realizat in anul 

2016 in proporție de 90% - lucrare in continuare in anul 2017 

 Realizare Stație buss din lemn = 14970 lei cu tva; 

 Confecționat copertina mobile cu masa si băncuțe punct Pojogeni = 6888 lei cu tva; 

 Confecționat stații  de așteptare pentru mijloc de transport public = 7200 lei cu tva; 

 Confecționat echipamente SPCLEP = 14990 lei cu tva; 

 Extindere rețea iluminat public str. Mitropolit N. Vornicescu = 37671,60 lei cu tva;  

 Extindere rețea de joasa tensiune si iluminat public strada Gării = 120000 lei cu tva; 

 Sistem audio înregistrare sala de ședințe = 14991 lei cu tva; 

 Sistem supraveghere video si antiefracție CNTA = 8000 lei cu tva; 

 Achiziție de 3 centrale termice bloc ANL Pădurea Mamului = 9000 lei cu tva.  

3. Proiecte in derulare cu aport in finanțare din bugetul local: 

 Stație de tratare biologica a amoniului la SEAU Tg Cărbunești =44000 lei cu tva; 

 Reabilitare, modernizare , dotare si extindere Casa de Cultura Tg Cărbunești = 250000 lei 

cu tva -  neutilizați; 

 Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabila inclusiv înlocuire 

sau completare sisteme clasice de încălzire Spitalul Orășenesc de Urgenta Tg Cărbunești, 

proiect aflat in evaluare plata parțial 1/3 din SF = 10000 lei cu tva. 

In cursul anului 2016, s-au încheiat un număr de 6 contracte de concesiune terenuri si un număr 

de 2 contracte de închiriere spatii astfel: 

 Parau Maria Daniela- contract nr. 8874/2016, concesiune teren in suprafața de 10.26 mp 

pentru extindere construcție - 205 lei/an; 



 Chiorosi Tiberiu- contract nr. 8876/2016, , concesiune teren in suprafața de 23.40 mp 

pentru extindere construcție - 468 lei/an; 

 Vaduva Vasile Paul- contract nr. 8875/2016, concesiune teren in suprafața de 10.26 mp 

pentru extindere construcție - 205 lei/an; 

 PFA Savescu Gabriela Elena- contract nr. 9346/2016, concesiune teren in suprafața de 1 

mp pentru amplasarea unui aparat de lapte - 32 lei/an; 

 II Ularu Stefan Mihai- contract nr. 9344/2016, concesiune teren in suprafața de 1 mp 

pentru amplasarea unui aparat de lapte - 32 lei/an; 

 Tirziu Constantin- contract nr. 12356/2016, concesiune teren in suprafața de 2193 mp 

pentru realizarea unor hale - birouri si spatii de producție - 7237 lei/an; 

 SC WHITE POINT SRL- contract nr. 8940/2016, închiriere teren in suprafața de 3 mp 

pentru amplasarea de panouri publicitare - 180 lei/luna; 

 Popescu Ion Marius- contract nr. 22511/2016, închiriere spațiu in suprafața de 6.7 mp 

stație de autobuz - 601.64 lei/luna. 

S-au eliberat un număr de 99 de autorizații de funcționare agenților economici care desfășoară 

activități comerciale pe raza orașului Tg-Cărbunești si s-a încasat suma de 4080 lei; 

S-a facturat , încasat si operat in fise lunar chiria pentru un număr de 21 de contracte de 

închiriere aflate in derulare, trimestrial concesiunea pentru un număr de 50 de contracte de 

concesiune aflate in derulare si anual chiria pentru un număr de 9 contracte de închiriere garaje.  

 


