
  În cadrul acestui domeniu au primit finanţare comunele: Poieni, Iclod, Fizeşu Gherlii, 

Izvoru Crişului, Triteni de Jos. Urmare a finanţării primate a fost finalizată lucrarea – Sistem de 

canalizare în sat Poieni, com. Poieni.   

-     Domeniul reabilitarea/modernizarea  a drumurilor publice clasificate si încadrate in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri 

comunale si/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; 

           În cadrul acestui domeniu au primit finanţare comunele: Sâncraiu, Sînpaul, Chinteni, 

Corneşti, Buza, Recea Cristur, Poieni, Negreni. Nu au fost finalizate lucrări din cadrul acestui 

domeniu.  

c )   Subprogramul – Infrastructură la nivel judeţean – 773,85 mii lei, subprogram ce 

include; 

   -     Domeniul reabilitarea/modernizarea  a drumurilor publice clasificate si încadrate in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri 

comunale si/sau drumuri publice din interiorul localităţilor: 

            În cadrul acestui domeniu a primit finanţare Consiliul Judeţean Cluj, pentru reabilitare, 

modernizare DJ 161 J 0+000-7+100, lucrare în curs de execuţie ce se realizează prin RAADPP 

Cluj.    

 

IV. ÎNTOCMIRE ŞI URMĂRIRE PROGRAME  DE  INVESTIŢII  PE ANUL 2013 , 

FINANŢATE DIN BUGET ŞI  FOND DE RULMENT  

- S-a participat la fundamentarea programelor de investiţii, la aprobarea lor prin 

Hotărâre de Consiliu Judeţean şi la urmărirea modului de realizare, fizic şi valoric  pe 

baza raportărilor beneficiarilor şi analizelor efectuate;  

- S-au întocmit listele de investiţii pe anul 2013,  pe surse de finanţare pentru Consiliul 

Judeţean şi unităţile de sub autoritatea acestuia.   

- S-a fundamentat la  proiectul de buget pe anul 2014-2017, cheltuieli de capital, 

respectiv s-a întocmit lista obiectivelor de investiţii. 

-  

  V. URMĂRIREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII CU FINANŢARE 

EXTERNĂ 

  Participarea la implementarea proiectelor cu finanţare externă, respectiv Modernizarea 

infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele - Ic Ponor, Sistemul integrat de management 

al deşeurilor în judeţul Cluj, etc. ca responsabili tehnici şi responsabili de achiziţii. 

B. Compartimentul  achiziţii  publice  

- organizează procedurile de achiziţii proprii,  
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- acordă consultanţă de specialitate consiliilor locale la întocmirea documentaţiilor de atribuire 

sau unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj,  

- acorda asistenţă tehnică la înscrierea în sistemul electronic; 

- participă ca membrii în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de lucrări, prestări 

servicii  ori furnizare de bunuri si produse.  

 În anul 2013, autoritatea contractantă a organizat şi derulat  proceduri de achiziţie publică , 

urmare cărora au fost încheiate contracte de achiziţie publică, astfel: 

 

7  contracte prin procedura de  licitaţie deschisă, din care:  

3 contracte de lucrări:  

- Lucrări de construcţie a 9 (nouă ) poduri, inclusiv a demolării podurilor existente, în 

cadrul obiectivului: Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele-

Prislop-Ic Ponor  ( valoare  3.914.332,47 lei );  

- Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare 

Infrastructură, ( valoare estimata 53.857.388,45 lei );  

-  Lucrări de execuţie pentru realizarea obiectivului de  investiţii  „Parc Industrial 

TETAROM IV  

( valoare estimată 42.592.779,94 lei) 

1 contract de servicii :  

- Servicii pentru Elaborarea măsurilor de management în cadrul proiectului 

Managementul conservativ şi participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile 

Turenilor ( valoare 393.330 lei ) ;  

 

3 contracte de furnizare :  

- Furnizare produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 

private cu program normal de 4 ore din judeţul Cluj, în perioada 2013-2017 – contract 

subsecvent furnizare corn ( valoare 1.161.578,88 lei);   

- Furnizare produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 

private cu program normal de 4 ore din judeţul Cluj, în perioada 2013-2017 – contract 

subsecvent furnizare lapte  ( valoare 4.037.769,12 lei);   

- Furnizare mere pentru elevii din clasa pregătitoare şi clasele I-VIII din învăţământul de 

stat şi privat autorizat/acreditat din Judeţul Cluj în anul şcolar 2013-2014 ( valoare  

662.883 lei).  
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 11 contracte prin procedura  cerere de oferte, din care:  

   5  contracte de lucrări :  

- Amenajare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj ( valoare 

168.244,09 lei) ;  

- Construire  Drum de acces la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Cluj 

Napoca ( valoare  

 1.784.497,59 lei );  

       -     Execuţie lucrări suplimentare la Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a 

Intervenţiilor şi Dispecerat Integrat Cluj ( valoare 74866,73 lei)  

      -     Modernizarea şi dotarea Centrului Maternal Luminiţa ( valoare 311.680,21 lei) ; 

      -     Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu 

handicap sever PINOCHIO ( valoare 351.890,12 lei ) 

6  contracte de servicii : 

-  Servicii de informare şi comunicare în cadrul proiectului  ,, Managementul conservativ 

şi participativ în  Siturile Natura  2000 CHEILE TURZII ŞI TURENILOR ( valoare 

106.050 lei )  

- Servicii de asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier în 

cadrul proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I (valoare  198155,04 lei ) 

- Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Dezvoltare Parc Industrial 

Tetarom I (valoare  38 .755 lei  

- Servicii de informare şi publicitate în cadrul Proiectului „Parc Industrial TETAROM 

IV  (valoare 40. 915,65 lei ); 

- Servicii de asistenţă tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginţi de şantier 

pentru   Proiectul „Parc Industrial TETAROM IV (valoare  127.454,67 lei ) 

- Servicii de dezvoltare Instrumente Informatice aferente implementării proiectului “ 

Managementul Conservativ şi Participativ în Siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi 

Cheile Turenilor ( valoare 139.000 lei). 

 

3 contracte prin procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunţ de 

participare, din care:  

   2 contracte de furnizare:  

- Acordarea de produse de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII şi preşcolari din 

grădiniţele cu program normal de 4 ore, din învăţământul de stat şi privat ( valoare 

536.060,70  lei ); 

- Acordare lapte UHT pentru elevii din clasele I – VIII şi preşcolarii din grădiniţele cu 

program normal de 4 ore, din învăţământul de stat şi privat din judeţul Cluj (valoare 

1.659.235,5 lei); 
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1 contract de lucrări:  

- Lucrări suplimentare de gletuire necesare finalizării contractului de lucrări nr. 46/15941 

din 26.09.2012, la CENTRUL JUDEŢEAN DE COORDONARE ŞI CONDUCERE 

A INTERVENŢIILOR ŞI DISPECERAT INTEGRAT ( valoare  3640 lei ) 

 

ACHIZIŢII DIRECTE  

Furnizare: 

- Furnizare autospeciale 2 buc. – 112329,04 lei  

- Furnizare mobilier la CNIPT – 41577 lei  

- Echipamente IT la CNIPT – 48320 lei  

- Alte dotări Complex Luminiţa – 4488 lei  

- Echipamente IT la Complex Luminiţa – 34091 lei  

- Mobilier la Complex Luminiţa – 49650 lei  

- Amenajare Cameră de stimulare senzoriala în cadrul Complexului Pinochio – 

64363,71 lei  

- Alte dotări la complexul  Pinochio – 50501,92 lei  

- Echipamente IT la complexul  Pinochio – 35100 lei  

- Achiziţie mobilier la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică - 22000 lei  

             - Furnizare obiecte promoţionale pentru promovarea proiectului SMART+   - 27199,80 

lei  

 

Servicii:  

-  Servicii în  vederea elaborării unei expertize geotehnice pt. CMID – 64800 lei   

-  Servicii de audit pt. Managementul conservativ - 35.000 lei   

-  Servicii de proiectare Demolare aeroport  - 5100 lei  

-  Servicii de audit la CNIPT – 8000 lei   

- Servicii în vederea Monitorizării deplasărilor versantului afectat de instabilitate prin 

citiri înclinometrice periodice ale tubulaturii instalate în forajele executate în cadrul 

Expertizei Geotehnice pentru lucrarea Construire Centru de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Cluj, - 88400 lei  
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-  Servicii de dirigenţie de şantier la CJCCIDI CLUJ – 2230 lei   

-  Expertiza pista  servicii – 133100  lei 

-  Servicii de expertiza în cadrul proiectului Ic Ponor 25.000 lei  

-  Servicii de expertiză drum Ic ponor – 133.000 lei 

-  Dirigenţie de şantier la Complex Pinochio – 11003 lei  

-  Servicii de Elaborare studiu de fezabilitate (SF) şi documentaţii de obţinere avize şi 

acorduri aferente obiectivului: “Centru de colectare a produselor agricole fructe şi 

legume” – 45.000 lei 

-  Servicii de consultanţă şi proiectare pentru elaborarea şi depunerea dosarului de 

finanţare a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice” – 62.881 lei  

            - Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului informatic al Consiliului Judeţean 

Cluj - 64920lei   

            - Servicii tipografice pentru editarea publicaţiei proprii a Consiliului Judeţean Cluj – 

11900 lei  

- Servicii de traducere (engleză –română) a documentului Broşura SMART +"Ideas 

for a plus of  innovation in Europe"- 272 lei 

- Servicii de tipărire a Planului Regional de Implementare a Cartei SMART+ realizat în 

cadrul proiectului SMART+ Mini-program pentru inovarea IMM-urilor şi promovarea 

cercetării şi dezvoltării tehnologice – 7387 lei 

- Servicii de elaborare plan urbanistic zonal, studiu de fezabilitate (SF) şi documentaţii 

de obţinere avize şi acorduri aferente obiectivului: Unitate de abatorizare, tranşare şi 

livrare carne în comuna Iclod, judeţul Cluj  - 65.000 lei 

- Studiu geo tehnic de analiză a stabilităţii versantului la CMID – 57000 lei  

 

Proceduri anulate 

1. Consolidare  zona afectată de alunecări de teren, km 0+720, la Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor din municipiul Cluj Napoca – cerere de oferte  

2. Servicii de dezvoltare Instrumente Informatice aferente Proiectului 

“MANAGEMENTUL CONSERVATIV SI PARTICIPATIV IN SITURILE NATURA 2000 

CHEILE TURZII SI CHEILE TURENILOR- cerere de oferte 

  

C. Unitatea de Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice 
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