
 

Planul anual de efectuare a  

achiziţiilor publice în anul 2011 

 
Nr. Expunerea obiectului de achiziţie Suma 

estimativă 

planificată 

fără TVA 

(mii lei ) 

Procedura de achiziţie 

aplicabilă 

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziţie 

1. 2. 3. 4. 5. 

ENERGIE ELECTRICĂ, art. 113 alin. 01 

BUGET 

Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 
1 Energie electrică 83,34 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre 

înregistrare (în temeiul pct.21, 

lit. a) H.G. nr.1407 din 

10.12.2008) 

ianuarie 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 
2 Energie electrică 91,67 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 
3 Energie electrică 47,50 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1001 
4 Energie electrică 675,00 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 
5 Energie electrică 56,67 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1002 
6 Energie electrică 512,50 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 
7 Energie electrică 15,92 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1003 

8 Energie electrică 150,00 -//- ianuarie 

Unitatea militară 1006 

9 Energie electrică 60,17 -//- ianuarie 

Unitatea militară 1045 

10 Energie electrică 55,00 -//- ianuarie 

GAZE, art. 113 alin. 02 

BUGET 

            Unitatea militară 1006 

1 Gaze 195,67 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre 

înregistrare (în temeiul pct.21, 

lit. a) H.G. nr.1407 din 

10.12.2008)            

ianuarie 

             Unitatea militară 1045 

2 Gaze 150,95 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 
3 Gaze 14,16  ianuarie 

Unitatea militară 1001 
4 Gaze 1,89 -//- ianuarie 

Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc, art. 113 alin. 03 



BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

           Rechizite de birou: 

1 Hîrtie xerox 12,50 concurs prin oferta de preţ februarie 

2 Hîrtie ofset 3,00 concurs prin oferta de preţ februarie 

3 Rechizite de birou 10,50 concurs prin oferta de preţ februarie 

 Total: 26,00   

           Materiale de uz gospodăresc: 

4 Detergent sintetic pentru 

spălarea la maşini automat 

12,50 concurs prin oferta de preţ ianuarie 

5 Săpun de toaletă  77,10 concurs prin oferta de preţ ianuarie 

6 Cremă pentru încălţăminte de 

culoare neagră 

32,2 concurs prin oferta de preţ ianuarie 

7 Detergent lichid pentru spălarea 

veselei 

24,10 concurs pin oferta de preţ ianuarie 

 Total: 145,90   

8 Mobilier 19,95 contract de valoare mică  aprilie 

9 Clorură de var 20,84 concurs pin oferta de preţ martie 

10 Mături, becuri, prize, cablu 8,30 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

           Materiale tehnice: 

11 Acumulatoare pentru staţii radio 

portabile 

29,02 concurs prin oferta de preţ 

 

martie 

 Total: 250,00   
EXTRABUGET 

12 Obiecte de uz gospodaresc, 

tehnică video şi de calcul 

287,09 concurs prin oferta de preţ mai 

13 Invitaţii, diplome la „Ziua 

carabinierilor” 

5,00 conturi de plată mai 

14 Toner 13,00 contract de valoare mică ianuarie 

15 Conform necesităţilor 3,33 contract de valoare mică; 

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

 Total: 308,42   

                                                              EXTRABUGET 

                                                            Unitatea militară 1001 

16 Hîrtie xerox 10,00 concurs prin oferta de preţ februarie 

17 Rechizite de birou 5,84 concurs prin oferta de preţ februarie 

18 Servicii de deratezare  2,50 cont de prlată aprilie 

19 Stîngătoare 8,17 contract de valoare mică martie 

20 Servicii de reîncarcare a 

cartuşelor cu toner 

2,50 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

21 Mobilă şi scaune pentru Club 84,17 concurs prin oferta de preţ aprilie 

22 Mături, becuri, prize, cablu 5,83 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

 Total: 119,00   

EXTRABUGET 

                                                             Unitatea militară 1002 

23 Obiecte de uz gospodaresc 12,50 contract de valoare mică februarie 

24 Rechizite de birou 6,67 concurs prin oferta de preţ februarie 

25 Hîrtie xerox 10,00 concurs prin oferta de preţ februarie 

26 Servicii de reîncarcare a 

cartuşelor cu toner 

6,67 contract de valoare mică februarie 

27 Formulare de strictă evidenţă 2,50 conturi de plată februarie, 

septembrie 



 Total: 38,34   

BUGET 

Unitatea militară 1003 

28 Rechizite de birou 8,34 concurs pin oferta de preţ februarie 

EXTRABUGET 

29 Hîrtie xerox 5,42 concurs pin oferta de preţ februarie 

30 Mături, becuri, prize, cablu 5,00 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

31 Servicii de reîncarcare a 

cartuşelor cu toner 

1,25 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

 Total: 11,67   

BUGET 

Unitatea militară 1006 

32 Mobilier pentru clasă 20,84 concurs prin oferta de preţ aprilie 

EXTRABUGET 

33 Hîrtie xerox 2,50 concurs prin oferta de preţ februarie 

34 Rechizite de birou 2,50 concurs prin oferta de preţ februarie 

35 Servicii de reîncarcare a 

cartuşelor cu toner 

1,67 contract de valoare mică februarie 

 Total: 6,67   

BUGET 

Unitatea militară 1045 

36 Rechizite de birou 4,17 concurs pin oferta de preţ 

 

februarie 

EXTRABUGET 

37 Hîrtie xerox 2,09 concurs prin oferta de preţ februarie 

38 Rechizite de birou 1,83 concurs prin oferta de preţ februarie 

39 Mături, becuri, prize, cablu 1,67 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

 Total: 5,59   

ENERGIE TERMICĂ, art. 113 alin. 04 

BUGET 

Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Energie termică 141,67 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

2 Energie termică 75,00 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1001 

3 Energie termică 716,67 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 

4 Energie termică 20,00 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1002 

5 Energie termică 795,84 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 

6 Energie termică 6,92 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1003 

7 Energie termică 258,34 -//- ianuarie 

CĂRŢI  ŞI  EDIŢII  PERIODICE, art. 113 alin. 06 



EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de abonare anuală 5,00 contract de valoare mică decembrie 

2010 

2 Cărţi (coduri) 5,09 contract de valoare mică mai 

 Total: 11,09   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

3 Servicii de abonare anuală 5,00 contract de valoare mică  decembrie 

2010 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1002 

4 Servicii de abonare anuală 4,17 contract de valoare mică decembrie 

2010 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1003 

5 Servicii de abonare anuală 2,50 contract de valoare mică decembrie 

2010 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1006 

6 Servicii de abonare anuală 1,67 contract de valoare mică decembrie 

2010 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1045 

7 Servicii de abonare anuală 1,84 contract de valoare mică noiembrie 

2010 

ALIMENTAŢIA, art. 113 alin. 09 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Făină grîu cal. II 12,50 licitaţie publică decembrie 

2010 

2 Pîine de grîu cal. I 1 228,60 licitaţie publică decembrie 

2010 

3 Pîine de grîu cal. I în amestec cu 

secară 

776,00 licitaţie publică decembrie 

2010 
4 Crupe diverse:      
5 crupă de grîu, nr. 2 33,30 licitaţie publică decembrie 

2010 
6 crupă de orz 33,30 licitaţie publică decembrie 

2010 
7 arpacaş de orz 33,30 licitaţie publică decembrie 

2010 
8 crupă de porumb, nr. 2 20,90 licitaţie publică decembrie 

2010 
9 mazăre uscată, şlefuită, 

despicată, clasa I 

40,80 licitaţie publică decembrie 

2010 
10 Paste făinoase, grupa V, clasa I 100,30 licitaţie publică decembrie 

2010 
11 Carcase de pui broiler, categoria 

I 

2 013,80 licitaţie publică decembrie 

2010 
12 Peşte congelat cu cap, „merlan 

albastru” 25+ 

1 320,00 licitaţie publică decembrie 

2010 
13 Unt de vaci „Tărănesc” 72,5% 

grăsime 

513,20 licitaţie publică decembrie 

2010 



14 Ulei de floarea soarelui rafinad, 

calitatea I (butelii masă plastică 4,6 

kg) 

109,70 licitaţie publică decembrie 

2010 

15 Zahăr rafinad 305,00 licitaţie publică decembrie 

2010 
16 Pastă de roşii  (25 % substanţe 

uscate) 

55,00 licitaţie publică decembrie 

2010 
17 Ouă de găină de masă, măşcate 176,20 licitaţie publică decembrie 

2010 

18 Ouă de găină de masă, măşcate 124,00 licitaţie publică aprilie  

19 Margarină 40% grăsime 101,80 licitaţie publică decembrie 

2010 
20 Ceai negru calitatea I 23,30 licitaţie publică decembrie 

2010 
21 Sare iodată 16,20 licitaţie publică decembrie 

2010 
22 Cartofi 112,00 concurs prin ofertă de preţ mai 

23 Varză proaspătă 66,60 concurs prin ofertă de preţ aprilie 

24 Morcov 64,80 concurs prin ofertă de preţ aprilie, 

mai 

25 Ceapă uscată 52,70 concurs prin ofertă de preţ mai 

26 Sfeclă roşie 37,30 concurs prin ofertă de preţ aprilie, 

mai 

 Total:  7 370,60   

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

27 Conform necesităţilor 22,83 contract de valoare mică ianuarie 

28 Pască 5,84 contract de valoare mică; 

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

 Total: 28,07   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

28 Conform necesităţilor 7,92 contract de valoare mică; 

conturi de plată  

pe  parcursul 

anului 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1002 

29 Conform necesităţilor 5,00 contract de valoare mică; 

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1003 

30 Conform necesităţilor 1,84 contract de valoare mică; 

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1006 

31 Conform necesităţilor 1,25 contract de valoare mică; 

conturi de plată  

pe  parcursul 

anului 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1045 

32 Produse de panificaţie 0,84 conturi de plată  

 

pe  parcursul 

anului 

MEDICAMENTE ŞI CONSUMABILE, art. 113 alin. 10 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

     



1 Medicamente în asortiment 116,67 concurs prin oferta de preţ februarie 

2 Achiziţionarea serviciilor 

medicale 

216,67 dintr-o singură sursă ianuarie 

 Total: 333,34   

     

SERVICII DE TELECOMUNICAŢIE ŞI DE POŞTĂ, art. 113 alin. 11 

BUGET 

Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de telefonie mobilă 13,00 contract de valoare mică  ianuarie 

2 Servicii de telecomunicaţii 42,84 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

  55,84   

EXTRABUGET 

3 Efecte poştale 1,67 conturi de plată  

 

pe  parcursul 

anului 

BUGET 

Unitatea militară 1001 

4 Servicii de telecomunicaţii 30,00 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 

5 Efecte poştale 0,42 conturi de plată 

 

pe  parcursul 

anului 

BUGET 

Unitatea militară 1002 

6 Servicii de telecomunicaţii 25,00 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1003 

7 Servicii de telecomunicaţii 15,00 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1006 

8 Servicii de telecomunicaţii 7,50 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1045 

9 Servicii de telecomunicaţii 15,00 -//- ianuarie 

SERVICII DE TRANSPORT, art. 113 alin. 13 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Piese de schimb (anvelope şi 

acumulatoare) 

41,67 

54,45 

concurs prin oferta de preţ februarie 

2 Produse petroliere (carburanţi) 1180,48 licitaţie  ianuarie 

3 Produse petroliere (lubrifianţi) 27,60 concurs prin oferta de preţ ianuarie 

4 Servicii de deservire tehnică a 

transportului auto  

25,00 contract de valoare mică  

 

februarie 

5 Revizia tehnică  anuală 

Impozitul pentru folosirea 

drumurilor 

6,96 

41,00 

contract de valoare mică  

- 

mai 

6 Asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă a transportului 

auto. 

56,51 concurs prin oferta de preţ aprilie 

7 Asigurarea cu instrument special 

la reparaţii cu forţe proprii 

7,17 contract de valoare mică aprile 

8 Conform necesităţilor 5,00 conturi de plată pe parcursul 

anului 



 Total: 1445,84   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

8 Carburanţi 6,67 cont de plată iulie 

9 Piese de schimb şi servicii de 

instalare 

10,00 contract de valoare mică  februarie 

 Total: 16,67   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1002 

10 Piese auto 8,34 contract de mică valoare  martie 

BUGET 

Unitatea militară 1003 

11 Piese auto 4,17 conturi de plată  pe  parcursul 

anului 

     

EXTRABUGET 

12 Piese auto 8,34 contract de mică valoare; 

conturi de plată  

pe  parcursul 

anului 

BUGET 

Unitatea militară 1006 

13 Servicii de reparaţie 

transportului auto 

4,17 contract de mică valoare februarie 

BUGET 

Unitatea militară 1045 

14 Piese de schimb şi servicii de 

instalare 

4,17 contract de mică valoare; 

conturi de plată  

pe  parcursul 

anului 

INVENTAR MOALE ŞI ECHIPAMENT, art. 113 alin. 14 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Căciulă din blană artificială 

pentru ostaşi 

66,00 licitaţie publică mai 

2 Beretă de culoare neagră 57,60 licitaţie publică decembrie 

2010 

3 Ţesătură de viscoză de culoare 

neagră, lăţimea 1,5m 

180,00 licitaţie publică decembrie 

2010 

4 Servicii de confecţionare a 

costumelor SPS (tunică şi 

pantaloni) din ţesătura 

cumpărătorului cu ecusoanele 

TC şi MAI aplicate 

144,00 licitaţie publică decembrie 

2010 

5 Scurtă de iarnă pentru ostaşi cu 

ecusoane TC şi MAI aplicate 

177,00 licitaţie publică mai 

6 Cămaşă neagră cu mîneci lungi 138,30 licitaţie publică decembrie 

2010 

7 Cravată de culoare neagră 19,00 licitaţie publică decembrie 

2010 

8 Bocanci cu carîmbi înalţi pentru 

ostaşi, din piele naturală „iufti” 

670,60 licitaţie publică decembrie 

2010 

mai 

9. Ciupici de cazarmă 23,10 licitaţie publică decembrie 

2010 

10 Mănuşi din s/lînă de cul. neagră 14,10 licitaţie publică mai 

11 Chiloţi din bumbac  2,10 licitaţie publică decembrie 

2010 



12 Ciorapi din bumbac de culoare 

neagră 

28,00 licitaţie publică decembrie 

2010 

13 Ciorapi din semilînă de culoare 

neagră 

34,40 licitaţie publică mai 

14 Ştergar gofrat 0,45x0,9m 22,50 licitaţie publică decembrie 

2010 

15 Faţă de pernă 0,6x0,6m 17,30 licitaţie publică decembrie 

2010 

16 Cearşaf 1,2x2,14m 84,50 licitaţie publică decembrie 

2010 

17 Maiou din bumbac culoare sură 14,70 licitaţie publică decembrie 

2010 

 Pentru militarii prin contract     

18 Costume de paradă (bărbaţi) 28,80 licitaţie publică mai 

 Furnitură şi muniţii     

19 Epoleţi 21,50 licitaţie publică decembrie 

2010 

20 Nasturi mici metalici 14mm 16,00 licitaţie publică  mai 

21 Cocardă 12,00 licitaţie publică mai 

22 Emblema TC 16,00 licitaţie publică mai 

 Total: 1787,50    

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

23 Echipament pentru CDS, mănuşi 12,50 contract de valoare mică  aprilie 

Reparaţii curente ale clădirilor şi  încăperilor, art. 113 alin. 17 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Bunuri şi materiale de 

construcţii 

28,75 concurs prin oferta de preţ 

 

mai 

2 Servicii de spălare hidraulică şi 

încercare sub presiune a reţelelor 

termice 

2,09 contract de valoare mică septembrie 

3 Servicii de verificare a 

contoarelor 

2, 50 conturi de plată februarie, 

august 

 Total: 33,34   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

2 Materiale de construcţii 83,34 concurs prin oferta 

  

mai 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1002 

3 Materiale de construcţii 8,34 contract de mică valoare  aprilie 

4 Achitarea reciprocă 34,20 - pe parcursul 

anului 

  42,54   

BUGET 

Unitatea militară 1003 

5 Materiale de construcţii 6,34 contract de valoare mică februarie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1003 

6 Materiale de construcţii 12,50 contract de valoare mică ; 

conturi de plată 

pe parcursul 

anului  

BUGET 

Unitatea militară 1006 



7 Materiale de construcţii 6,17 contract de valoare mică  aprilie 

EXTRABUGET 

8 Materiale de construcţii 5,84 contract de valoare mică  februarie 

BUGET 

Unitatea militară 1045 

9 Materiale de construcţii 4,17 contract de valoare mică  octombrie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1045 

10 Materiale de construcţii 14,17 contracte de valoare mică; 

conturi de plată  

  

pe  parcursul 

anului 

Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului, art. 113 alin. 18 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de reparaţie tehnicii de 

calcul 

5,00 contract de valoare mică  pe  parcursul 

anului 

2 

 

Servicii de reparaţie a utilajului 7,50 contract de valoare mică; 

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

 Total: 12,5   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

3 Servicii de reparaţie a plitei 

electrice, tehnicii informaţionale 

şi de calcul 

25,17 contract de valoare mică februarie; mai 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1002 

4 Verificarea balanţelor 3,84 contracte de valoare mică  aprilie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1003 

5 Servicii de reparaţie a 

frigiderului , tenului pentru 

boiler şi reparaţia tehnicii de 

calcul 

10,00 contracte de valoare mică  

 

martie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1006 

6 Servicii de reparaţie tehnicii de 

calcul 

0,5 conturi de plată  martie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1045 

7 Servicii de reparaţie a măşinilor 

de spălat 

0,84 conturi de plată 1,0 pe  parcursul 

anului  

Arenda încăperilor, art. 113 alin. 19 

EXTRABUGET 

1 Arenda sălii „Ziua 

carabinierilor” 

4,17 contract de valoare mică  

 

noiembrie 

2 După necesitate  1,67 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

 Total: 5,84   

Simbolurile de stat şi locale, distincţiile de stat, art. 113 alin. 20 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Insigne „Ziua carabinierilor” 6,67 contract de valoare mică  

 

mai 

Servicii editoriale, art. 113 alin. 22 



EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Cartea „Ziua carabinierilor” 4,17 contract de valoare mică  mai 

2 Servicii de confecţionare a 

blanchetelor şi registrilor 

15,00 contract de valoare mică  februarie 

  19,17   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

3 Blanchete şi registre 3,92 cont de plată  pe  parcursul 

anului 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1002 

4 Blanchete şi registre 5,84 contract de valoare mică   ianuarie 

Cheltuieli de protocol, art. 113 alin. 23 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 După necesitate 8,34 contract de valoare mică; 

conturi de plată  

pe  parcursul 

anului 

COMBUSTIBIL, art. 113 alin. 26 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Cărbune 29,17 concurs prin oferta de preţ august 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

2 Cărbune 29,17 concurs prin oferta de preţ  august 

Lucrări de calcul şi informatică, art. 113 alin. 30 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Deservirea reglementată a 

produsului de evidenţă contabilă 

9,00 contract de valoare mică  ianuarie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

2 Deservirea reglementată a 

produsului de evidenţă contabilă 

6,00 contract de valoare mică  

 

ianuarie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1002 

3 Deservirea reglementată a 

produsului de evidenţă contabilă 

5,00 contract de valoare mică  

 

ianuarie 

4 Servicii de internet 6,00 contract de valoare mică  

 

ianuarie 

 Total: 11,00   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1003 

5 Servicii de internet 3,42 contract de valoare mică  ianuarie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1006 

6 Servicii de internet 3,00 contract de valoare mică  ianuarie 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1045 

7 Servicii de internet 3,00 contract de valoare mică  ianuarie 

APA ŞI CANALIZAREA, art. 113 alin. 34 

BUGET 

Aparatul Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Apa şi canalizarea 16,67 dintr-o singură sursă, nu se ianuarie 



prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

2 Apa şi canalizarea 50,00 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 

3 Apa şi canalizarea 19,00 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1001 

4 Apa şi canalizarea 427,50 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 

5 Apa şi canalizarea 6,67 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1002 

6 Apa şi canalizarea 267,50 -//- ianuarie 

EXTRABUGET 

7 Apa şi canalizarea 0,84 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1003 

8 Apa şi canalizarea 150,00 -//- ianuarie 

Unitatea militară 1006 

9 Apa şi canalizarea 125,00 -//- ianuarie 

Unitatea militară 1045 

10 Apa şi canalizarea 125,00 -//- ianuarie 

Salubritatea, art. 113 alin. 35 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de transportare a 

deşeurilor menajere solide 

58,50 dintr-o singură sursă, nu se 

prezintă la AAP spre înregistrare 

(în temeiul pct.21, lit. a) H.G. 

nr.1407 din 10.12.2008) 

ianuarie 

EXTRABUGET 

2 Servicii de transportare a 

deşeurilor menajere solide 

14,58 -//- ianuarie 

BUGET 

Unitatea militară 1003 

3 Servicii de transportare a 

deşeurilor menajere solide 

9,00 -//- ianuarie 

Mărfuri şi servicii neatribuite altor aliniate, art. 113 alin. 45 

BUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Servicii de spălare a albiturilor 500,00 licitaţie publică  

 

decembrie 

2010 

 

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

2 Servicii de montare a pompei 4,17 contract de valoare mică  mai 

3 Cadouri pentru copii 19,91 contract de valoare mică  noiembrie 

4 Servicii de furşet 20,50 contract de valoare mică  decembrie 

5 Bunuri pentru organizarea 

festivităţii  „Ziua carabinierilor” 

17,92 contracte de valoare mică; 

conturi de plată 

noiembrie-

decembrie 

6 După necesitate 12,50 contracte de valoare mică; 

conturi de plată 

pe  parcursul 

anului 

 Total: 75,00   



EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

7 Reîncarcarea stingătoarelor 2,50 contracte de valoare mică pe  parcursul 

anului 

8 Flori 2,50 contracte de valoare mică pe  parcursul 

anului 

 Total: 5,00   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1002 

9 Placate, felicitări, citaţie publică 2,67 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

10 Flori 0,84 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

11 Susţinere materială familiilor 

militarilor căzuţi la datorie 

1,00 ordin pe unitate pe  parcursul 

anului 

 Total: 4,51   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1003 

12 Servicii de reparaţie a 

frigiderului  şi reparaţia tehnicii 

de calcul 

2,50 contract de valoare mică; 

conturi de plată  

pe  parcursul 

anului 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1006 

13 Servicii de demontare şi 

montarea a utilajului reparat 

1,67 contract de valoare mică pe  parcursul 

anului 

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1045 

14 Reîncarcarea stîngătoarelor 0,42 cont de plată aprilie 

15 Flori 0,42 conturi de plată pe  parcursul 

anului 

 Total: 0,84   

Procurarea de utilaj la categoria de fonduri fixe, art. 242  

EXTRABUGET 

Subdiviziunile Departamentului trupelor de carabinieri 

1 Pompă pentru unitatea militară 

1006 

12,50 contract de valoare mică  februarie 

2 Workstaţions, tehnică de uz 

casnic 

117,17 concurs prin oferta de preţ mai 

 Total: 129,67   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1001 

3 Maşini de spălat 8,34 concurs prin oferta de preţ aprilie 

4 Calculatoare 25,00 concurs prin oferta de preţ iulie 

 Total: 33,34   

EXTRABUGET 

Unitatea militară 1006 

5 Ventilator la sistemul de 

ventilaţie 
3,67 contract de valoare mică  martie 

 
 


