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PRoGRAM AL AcHlzlŢllLoR PUBLIGE
Proiect finan at din ProgramuI Opera ional Regionaa2014'2020
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,,Seruicii de etaborare proiect tehnic şi a detaliilor de execu ie, execu ia tucrărilor de construc ii,

instatare şi montaj, procurare şi tivrare dotări, asisten ă tehnică pe perioada de derulare a lucrărilor în cadrul
proiectutui ,,Creşterea calitżĺ ii serviciilor sociate şi asigurarea educa iei timpurii în Municipiul Slobozia prin

construc ia şi dotarea unei grădini e (zona Bora)'',,
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,,Serviciĺ de elaborare proiect tehnic şĺ a
detaliilor de executie, execu ia lucrărilor de
construc ii, instalare si montaj, procurare si

livrare dotări, asisten.tă tehnică pe perioada de
derulare a lucrărilor în cadrul proiectului

,,Creşterea calitătĺi serviciilor sociale şi
asigurarea educa ieĺ timpurii în Municipiul
Slobozia prĺn construc ia şidotarea unei

grădinĺte (zona Bora)'',,

45214100-1
71322000-1
71 356200-0
39100000-3

2.236-449,39

Responsabil financiar,
Enută Maria'^

98% POR,
2% buget

local

Procedură
simplificată

februarie
2020

online

Responsabilachizi ii,

Urse Vigfe-l--

iulie 2020
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ANEXA A.D. la PAP Nr. 35085/03.03.2020

MANAGER DE PROIE- -

Tudoran Valenti"

PRotEcT coD sMls ĺzsgse

construc ii,
a tucrărilor În cadrut proiectutui ,,Creşterea catită ii serviciilor sociale şi asigurarea educa.tiei timpurii
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iłft".,o

531

Aprob,

R'ĐtâĂÍł]A

Primar
Mocioniu

în MunicipiulSlobozia prin construc ia şi dotarea unei grădini e (zona EĐÍa|",,

2

;ł- Í j.

4

Page 1

6 7 I 9



)

Studiu de Fezabilitate: creşterea
calită ii serviciilor socia|e şi

asigurarea educa iei timpurii în
Municipiul Slobozia prin

construc ia şi dotarea unei
grădini-te cu program normal

1 85,000.00
octombrie

2018

2
987o POR,
2%buget

local

Servicii de Management de proiect
pentľu obiectivul de investitii

Achiziie
Directă

3

lłalls Elnral

Servicii de Dirigentie de santier 71520000-9
98% POR,
2%buget

local

Achĺzi ie
Direďă

Servicii de verificarea tehnică a
proiectului4

71521000-
6

98% POR,
2%buget

local

Achiziie februarie
2020

79314000-8

5
Servicii pentru informare,
comunicare şi publicitate

TOTAL SERVICII:

72224000-1

Responsabil financiar,
Enu-tă Maria

98% POR,
2o/o buget

local

25,000.00

10,000.00

22462000Ę
79800000-2

Achĺziie
Directă

6,000.00

5,000.00

ĺ3í'000.00

98% POR,
2o/o buget

local

octombrĺe
2018

februarie
2020

Dírectă

februarie
2020

Achiziie
Directă

martie 2020

online

martie2020

martie 2020

maĺtie2020

Responsabil achizi ii,
Ur_se \fioľ*'i

Page2

februarie
2020

onlĺne/offline

online/offline

online/offline

online/offline


