
N
r.

 C
rt

.

O
b
ie

c
tu

l 
c
o
n
tr

a
c
tu

lu
i

V
a
lo

a
re

 e
s
ti
m

a
ta

 -
 l
e

i 
fa

ra
 

T
V

A

N
r 

s
i 
d
a
ta

 c
o
n
tr

a
c
t

P
re

s
ta

to
r/

F
u
rn

iz
o
r/

 E
x
e
c
u
ta

n
t

S
u
b
c
o
n
tr

a
c
ta

n
t/

te
rt

i 

s
u
s
ti
n

a
to

ri

V
a
lo

a
re

 c
o
n
tr

a
c
t 

- 
le

i 
fa

ra
 

T
V

A

D
a
ta

 i
n

c
e
p
u
t

D
a
ta

 f
in

a
liz

a
re

 

S
u
rs

a
 d

e
 f

in
a
n
ta

re

M
o
d
if
ic

a
re

a
 c

o
n
tr

a
c
tu

lu
i 
p
ri
n

 

a
c
t 

a
d
it
io

n
a
l 
-n

r 
a
c
t 

a
d
it
io

n
a
l 

s
i 
d
a
ta

 a
c
e
s
tu

ia

V
a
lo

a
re

 m
o
d
if
ic

a
re

 a
 

c
o
n
tr

a
c
tu

lu
i 
le

i 
fa

ra
 T

V
A

N
u
m

a
r 

o
fe

rt
a
n
ti

Contracte de furnizare

1

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 1-Traseul 1 236,067.15

6982/59/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 51,977.50 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

2

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 2-Traseul 2 257,011.15

6983/60/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 56,444.08 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

3

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 3-Traseul 3 494,179.40

6984/1791/ 

24.03.2022 SC Ama Fruct CP SRL 109,386.50 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

4

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 4 - Traseul 4 137,668.30

6985/61/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 31,339.50 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

5

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 5-Traseul 5 180,107.40

6987/62/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 40,715.00 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

6

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 6-Traseul 6 272,269.80

6988/63/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 62,293.95 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

7

Furnizare, transport si distributie fructe(mere) pentru preșcolarii 

din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 7-Traseul 7 749,562.55

6989/64/ 

24.03.2022 SC Asociatia Pomicola Itesti SRL 176,821.25 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

8

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 8-Traseul 1 517,667.20

6990/652/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 127,192.00 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 1

9

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 9-Traseul 2 563,596.00

6992/653/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 140,940.80 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 1

10

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 10-Traseul 3 1,083,672.80

6993/654/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 267,675.20 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 1

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII PUBLICE EFECTUATE PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2022, MAI MARI DE 5000 €



11

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 11-Traseul 4 301,889.60

6994/655/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 76,689.60 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 1

12

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 12-Traseul 5 394,952.00

6995/656/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 99,632.00 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 1

13

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 13-Traseul 6 597,056.00

6996/657/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 149,448.00 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 1

14

Furnizare, transport si distributie lapte si produse lactate pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 14-Traseul 7 1,643,688.00

6998/658/ 

24.03.2022 S.C. ILVAS S.A.

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 408,200.00 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 1

15

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 15-Traseul 1 559,673.92

6999/16/ 

24.03.2022

Asocierea formată din S.C. EURONIC S.R.L. și 

S.C. DUNICEC COM S.R.L. 136,731.40 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

16

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 16-Traseul 2 609,329.76

7001/17/ 

24.03.2022

Asocierea formată din S.C. EURONIC S.R.L. și 

S.C. DUNICEC COM S.R.L. 151,511.36 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

17

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 17-Traseul 3 1,171,611.48

7002/101/ 

24.03.2022 S.C. DUNICEC COM S.R.L. 287,750.84 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

18

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 18-Traseul 4 326,387.36

7003/18/ 

24.03.2022

Asocierea formată din S.C. EURONIC S.R.L. și 

S.C. DUNICEC COM S.R.L. 82,441.32 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

19

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 19-Traseul 5 427,002.16

7004/82/ 

24.03.2022 S.C. Parisiene a la Vys S.R.L. 102,985.00 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

20

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 20-Traseul 6 645,505.12

7005/83/ 

24.03.2022 S.C. Parisiene a la Vys S.R.L. 160,656.60 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

21

Furnizare, transport si distributie produse de panificatie pentru 

preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul 

Bacău, în anul școlar 2021-2022 în cadrul Programului pentru 

școli al României- Lot 21-Traseul 7 1,777,074.52

7006/19/ 

24.03.2022

Asocierea formată din S.C. EURONIC S.R.L. și 

S.C. DUNICEC COM S.R.L. 438,815.00 3/28/2022 6/30/2022 FEGA 2

22

Achizitia unei autoutilitare noi din categoria N1 109,243.00
8035/F475/ 

04.04.2022
S.C. MIHOC S.R.L. 95,600.00 4/4/2022

până la indeplinirea 

integrala a 

obligatiilor

FP

1

23

Achizitie de tonere , cartuse si alte consumabile (OEM) pentru 

imprimante
156,329.41

13853/948/ 

06.06.2022
S.C. MEDA CONSULT S.R.L. 123,042.00 6/6/2022

pana la indeplinirea 

obligatiilor de 

ambele parti

FP

4

24

Furnizare de carburant auto (motorina euro si benzina Premium 

fără plumb CO 95) prin dispozitive fixate pe autovehicul - inel
284,302.52

14666/ 610/ 

15.06.2022
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 242,521.24 6/15/2022 6/15/2023 FP

1



25

“Mașină de gătit profesională” pentru dotarea tehnică a popotei 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al 

Județului Bacău

49,579.83

7612/ 338135/ 

234 din 

30.03.2022

S.C. BILANCIA EXIM S.R.L. 48,105.70 3/30/2022

dupa livrarea 

produselor      

(termen: 10 zile de 

la emiterea comenzii 

ferme)

FB

1

26
Achizitionare pistoale de refulare tip C necesare ISU Bacau 58,823.52 5/3/2022 SC FIRE ELECTRIC EUROSERVICE SRL 58,820.00 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

27

Achiziționare carnete bonuri valorice carburanți auto pentru 

Consiliul Județean Bacău și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Mr. Constantin Ene” al județului Bacău

47,478.98
11631/ 338159/ 

523/11.05.2022
S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. 47,478.98 5/11/2022 5/11/2023 FB

1

28
Achizitionare Produse de papetarie si accesorii de birou - 2023 6/6/2022 IVEREM GROUP SRL 36,460.68 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

29
Achizitionare Produse de papetarie si accesorii de birou - 2022

14176/ 752/ 

08.06.2022
IVEREM GROUP SRL 49,851.84 6/8/2022 6/8/2023 FB

1

30

Furnizarea de materiale de curatenie pentru uzul Consiliului 

Judetean Bacau si a institutiilor subordonate
103,175.25 6/30/2022 S.C. IVEREM GROUP S.R.L. 73,922.14 dupa emiterea comenzii

dupa livrarea 

produselor
FB

1

Total valoare estimata contracte furnizare 13,870,389.72 3,935,449.48

Contracte de servicii

31
11961/ 525/ 

16.05.2022
SC PROGO OFFICE SRL LOT 1

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
79,080.80 5/16/2022 pana la finalizarea 

anului scolar 1

32
11962/ 525/ 

16.05.2022
SC PROGO OFFICE SRL LOT 2

BALCANIC FOOD LOGISTIK 

S.R.L. - Subcontractant 
187,748.94 5/16/2022 pana la finalizarea 

anului scolar 1

33

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de 

investitii Punerea in siguranta si amenajarea imobilului Casa nr 2 

din municipiul Bacau, str Henri Coanda (arhiva +spatii de 

depozitare ) -Rest de executat

103,600.00
116/482/ 

04.01.2022
S.C. ASIMETRIC S.R.L. 103,600.00 dupa emiterea OI

pana la admiterea 

receptiei la 

terminarea lucrarilor

FB

1

34

Servicii de verificare tehnică pentru documentaţia tehnico-

economică aferentă obiectivului de investiții: “Amenajare în regim 

de urgență a parterului și subsolului (parțial) obiectivului de 

investiții Spitalul " Sfanta Maria" Bacău, pentru asigurarea 

funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Bacău, pentru preluarea pacienților infectați cu virusul 

Sars-Cov-2, respectiv asigurarea funcționării unei secții de 

anatomie patologică destinată decedaților cu Sars-Cov-2”

51,000.00
219/1/ 

05.01.2022
S.C. AV&I PRO-CONS S.R.L.  51,000.00 dupa emiterea OI

pana la admiterea 

receptiei la 

terminarea lucrarilor

FB

1

35

Servicii de actualizare a documentatiilor tehnico-economice si 

asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de 

investitii : "Construire Baza Salvamont si anexe imprejmuire 

teren, fosa septica vidanjabile si bransamente la utilitati", oras 

Slanic Moldova

31,800.00
617/484/ 

10.01.2022
S.C. ASIMETRIC S.R.L. 31,800.00 dupa emiterea OI

pana la admiterea 

receptiei la 

terminarea lucrarilor

FB

1

36

Servicii de masuratori in vederea obtinerii sectiunilor orizontale, 

longitudinale si transversale, precum si reprezentarea fatadelor, 

la obiectivul "Reabilitare si schimbare de destinatie in Biblioteca 

Judeteana, imobil strada 9 Mai, nr. 7"

35,255.00
2014/C01/   

21.01.2022
S.C. PROGEOCAD PLAN S.R.L. 35,255.00 1/21/2022

pana la indeplinirea 

obligatiilor de 

ambele parti

FB

1

37
Publicare anunturi Online si a informatiilor de interes public 

privind activitatea CJ Bacau
54,000.00 1/21/2022

SC G&P News & Advertsing SRL 54,000.00 in baza comenzii 12/31/2022
FB

1

38 Publicare anunturi Online 42,000.00 1/21/2022 SC Anbamedia SRL 42,000.00 in baza comenzii 12/31/2022 FB 1

39 Publicare anunturi in presa scrisă 31,000.00 1/21/2022 SC Desteptarea SA 31,000.00 in baza comenzii 12/31/2022 FB 1

40
Servicii de realizare si difuzare materiale la televiziunea locala 

EuroTv Bacau cu privire la activitatea Consiliului Judetean Bacau
66,000.00

441 / 281 / 

23.02.2022
S.C. ECO RINO SRL 66,000.00 2/23/2022 12/31/2022 FB

1

41

Servicii de consultanță în vederea întocmirii documentației 

necesare pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport persoane prestat între localitățile 

județului bacău, pentru perioada 2023-2032, precum și asistență 

tehnică pe parcursul aplicării procedurii, până la încheierea 

contractelor de delegare

60,000.00
4781/103/ 

25.02.2022
S.C.  CERTRANS LEVEL S.R.L. 60,000.00 2/25/2022 12/25/2022 FB

1

42

Servicii de elaborare expertiza tehnica a cladirii in care 

functioneaza Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din strada 

Nicolae Titulescu in vederea realizării obiectivului de investiție: 

“Reabilitare, eficientizare energetică și extindere Complex Muzeal 

“Iulian Antonescu”, str Nicolae Titulescu, municipiul Bacău”

45,000.00
5190/ 2/ 

03.03.2022
S.C. PROVEX S.R.L. 41,000.00 3/3/2022

30 de zile de la data 

emiterii ordinului de 

incepere

FB

1

43

Servicii de elaborare audit energetic în vederea realizării 

obiectivului de investiții: “Consolidare seismică și renovare 

energetică moderată a clădirii Palat Administrativ situat în 

municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr. 2" 

60,000.00
5759/004/ 

10.03.2022
S.C. VELVET HOUSE B&B S.R.L. 55,000.00 3/10/2022 4/10/2022 FB

1

44

Servicii de elaborare expertiza tehnica a obiectivului de investiții 

„Reabilitare și eficientizare energetică Complex Muzeal ”Iulian 

Antonescu”, str. 9 Mai, Bacau și schimbare destinație în 

Biblioteca Județeană”

56,000.00
5818 / 4 / 

11.03.2022 
S.C. PROVEX S.R.L. 55,548.00 3/11/2022

30 de zile de la data 

emiterii ordinului de 

incepere

FB

1

115,485.54

Servicii de organizare de evenimente (concursuri tematice) 

pentru implementarea masurilor educative care insotesc 

distributia fructelor si produselor lactate in cadrul Programului 

pentru scoli al Romaniei, in judeţul Bacău pentru anul scolar 2021-

2022

266,986.83 FEGA

Total valoare contracte incheiate pe furnizare



45
Servicii specializate de pază la obiectivul: Clădire Casa 2, Bacau, 

Str. H. Coandă nr.2" 
55,584.00

7557/ 104/ 

30.03.2022
S.C. AZIA SECURITY S.R.L. 55,584.00 3/30/2022 7/1/2022 FB

1

46

Servicii de reparații la autospecială Scania, nr. înmatriculare MAI 

35294, aflat în dotarea Inspectoratului pentru Situații De Urgență 

“Mr.Constantin Ene” Bacău

33,865.55 4/5/2022 S.C. DELUVIN PREST S.R.L. 33,862.18 in baza comenzii

dupa prestarea 

serviciilor si 

efectuarea platii

FB

1

47
Servicii de spălătorie auto pentru parcul auto propriu al Consiliului 

Județean Bacău
34,320.00

9924/ 11/ 

19.04.2022
S.C. AUTO LAVARE S.R.L. 34,320.00 4/24/2022 4/24/2023 FB

1

48

Servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiilor tehnico-

economice pentru declararea de utilitate publica a lucrarilor 

"Modernizare DJ206B Parava-Radoaia", km 4+650 - 10+516"

30,000.00
11555/ 435/ 

10.05.2022
S.C. ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. 30,000.00 5/10/2022 12/31/2022 FB

1

49
Servicii de realizare documentatie de obtinere avize si elaborare 

studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investitii Athletic Park
135,000.00

12205/143657/ 

46/ 17.05.2022
S.C. ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. 135,000.00 Dupa data emiterii OI

până la indeplinirea 

integrala a 

obligatiilor

FB

1

50

Servicii de elaborare a unei documentații tehnico-economice, faza 

studiu de fezabilitate cu elemente din DALI, pentru obiectivul de 

investiții "Reabilitare, eficientizare energetică și extindere 

Complex Muzeal "Iulian Antonescu", str. Nicolae Titulescu, 

Municipiul Bacau"

135,000.00
14251/ 11/ 

08.06.2022

Asocerea formata din: S.C. PRODOMUS 

S.R.L.;  S.C. CONSULTING GROUP EXPERT 

S.R.L.

135,000.00 Dupa data emiterii OI

90 zile de la 

emiterea ordinului 

de incepere

FB

1

51

Servicii de intocmire a documentațiilor tehnico-economice conexe 

pentru faza DALI "Reabilitare, si eficientizare energetică și 

extindere Complex Muzeal "Iulian Antonescu", str. 9 mai, 

Municipiul Bacau si schimbare destinatie in Biblioteca judeteana"

135,000.00
14255/12/ 

08.06.2022

Asocerea formata din: S.C. PRODOMUS 

S.R.L.;  S.C. CONSULTING GROUP EXPERT 

S.R.L.

135,000.00 Dupa data emiterii OI

91 zile de la 

emiterea ordinului 

de incepere

FB

1

Total valoare estimata contracte servicii 1,461,411.38 1,451,798.92

Contracte de lucrari

52

Executie lucrari aferente obiectivului de investitii "CONSTRUIRE 

BAZĂ SALVAMONT ȘI ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, FOSĂ 

SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI"

2,129,097.61
14257/ 837/ 

08.06.2022
S.C. NEWTECH 2020 S.R.L.

S.C. FAN ELECTRIC SERV COM 

S.R.L. (Subcontractant)

Intreprindere Individuala SILAV C. 

VASILE (Subcontractant) 

S.C. ELCONOVA 

S.R.L.(Subcontractant)

1,891,993.56 Dupa data emiterii OI 8 luni FB 4

53

Lucrări de igienizare și reparații, reparații sanitare, electrice, 

termoizolarea fațadei, precum și montarea unui aparat de 

climatizare la un apartament de serviciu situat în strada Miron 

Costin 4/B/13, aflat în domeniul privat al Județului Bacău și în 

administrarea Consiliului Județean Bacău

46,125.51
10468/824/ 

28.04.2022
S.C. NEWTECH 2020 S.R.L. 45,772.70

Dupa emiterea OI de 

incepere

45 zile dupa 

emiterea OI
FB

1

Total valoare estimata contracte lucrari 2,175,223.12 1,937,766.26

Total valoare estimata contracte - 30 iunie 2022: 17,507,024.22 7,325,014.66

Notă de subsol:

FB = Fonduri bugetare

FEGA = Fondul european de garantare agricolă

Total valoare contracte incheiate  - 30 iunie 2022:

Total valoare contracte incheiate pe lucrari

Total valoare contracte incheiate pe servicii


