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Direcţia tehnică
Serviciul investiţii, achiziţii publice 
Nr. 78628/08.11.2021

ANEXA PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE LA PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2021 ACTUALIZATA LA DATA DE 08.11.2021

Valoarea
estimata

Persoana 
responsabila cu 

aplicarea 
procedurii de 

atribuire

Data
estimata
pentru
iniţiere

Data estimata 
pentru 

finalizare

Nr. Nr. şi data 
înregistrării SIAP

Obiectul achiziţiei document j'ustificativ Cod CPV
crt.

lei fara TVA

■ TOÎAL general din care: t 2;793,576-57
gAl LUCRARirdinlcâFeîl [896r493>74

Executarea unor lucrări de reparaţii în
scopul menţinerii instalaţiilor termice în 
stare corespunzătoare de funcţionare, 
respectiv înlocuirea pompei de recirculare 
a apei din centrala termică şi a 
tprmnstatiiliii aferent cp (Hpsprvp<;r hlnrill

1 8878/11.02.2021 50700000-2 949,58 februarie Cuceu Claudiu 23/15.02.2021martie

Lucrări de întreţinere agromecanică si 
fitosanitara a terenului gazonat de la 
Stadion

2 10543/18.02.2021 45236119-7 29.411,77 februarie martie Cuceu Claudiu 29/24.02.2021.

Reparaţii curente în cadrul biroului 28,
precum si realizarea unui perete 
despărţitor în sala ghiseelor aparţinând 
Direcţiei Economice

3 12478/25.02.2021 45000000-7 14.285,71 aprilie Bălăjel Emilmai 62/14.04.2021

Lucrări de reparaţii la Stadionul Municipal 
necesarea a se efectua in concomitent cu 
desfasurarea lucrărilor de reabilitare, 
hidroizolare si refaceare a tribunei

I
4 15136/09.03.2021 45232100-3 131.268,71 martie aprilie Micle Anca 48/23.03.2021
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lucpăw-aferente-fnontării în sălite-dg-clasăr
a reţelei de internet, precum şi reabilitarea 
sistemului aiitiefracţie şi extinderea lui şi 
montarea sistemului de supraveghere 
video (îngropat) la Liceul Ortodox Sf. 
Nicolae din municipiul Zalău

. Lista de investiţii 
aprobata pe anul 2021

Oros Adrianaaprilie mai45310000-3 91.623,665

Proiectare si execuţie a lucrărilor de 
amenajare a 5 puncte de colectare a 
deşeurilor menajere din Municipiul Zalău, 
în varianta de amplasare subterana a
ac6stor3

Lista de investiţii 
aprobata pe anul 2021 + 

Referatul
nr.28904/28.04.2021

81/06.05.2021Cuceu Claudiuiuliemai45223210-1 302.521,006

Achiziţia serviciului de specialitate pentru 
efectuare reparaţiilor la ap. 6 din bl. DM13, 
imobil aflat in proprietatea Mun.Zalau

117/24.06.2021Cuceu Claudiuiulieiunie42502/22.06.2021 3.865,5545000000-77

Lucrări de reparaţii la faţada clădirii 
Primăriei mun.zalau

119/28.06.2021 •Bălăjel Emiliulie45453000-7 iunie47/15.06.2021 261.902,228

Lucrai aferente desfiinţări construcţiei 
reprezentând mansarda pe garajul situat in 
loc.Zalau str. B.P. Hasdeu nr.l9, in curtea 
interioara a blocului H19 

122/02.07.20212.111,16 Bălăjel Emiliulie41047/15.06.2021 august45111100-99
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înlocuirea sistemului de iluminat (17
corpuri cu cate 2 neoane) din arhiva veche 
din Zalău

145/27.07.2021 .Băican Carmen. . iulie50634/21,07.2021 august45310000-3 4.621,8510

Lucrări de instalaţii electrice şi sanitare în 
birbul din sala ghişeelor care aparţin 
Direcţiei Economice

147/30.07.2021Bălăjel Emiliulie52290/23,07.2021 august5.042,0245310000-311

Lucrări de reparaţii la instalaţia de gaz de 
pe casa scării care deserveşte ap. Nr.7 din 
bl,ANLDM17

166/13.08.2021Cuceu Claudiuseptembrie55370/10.08.2021 . 45300000^ . 815,13 august12

Lucrări de hidroizolaţie la terasa blocului 
ClO-11 pe Aleea Năzuinţei nr. L

174/30.08.2021Cuceu Claudiu37.850,00 septembrie45261310-055565/10.08.2021 august13

Lucrări de reparaţii în scopul menţinerii 
instalaţiilor termice în stare 
corespunzătoare de funcţionare, respectiv 
înlocuirea servomotorului rotativ din 
centrala.termica si a vasului de expansiune 
aferent la blocul ANL DIVI4

200/22.09.2021Gozman Raduoctombrieseptembrie1.116,8150700000-266087/21.09.202114

Executarea unor lucrări de reparaţii în 
scopul menţinerii instalaţiilor termice în 
stare corecpunzatoare de funcţionare, 
respectiv înlocuirea robineţilor defecţi din 
centrala termica ce deserveşte blocul ANL 
DM 17

204/30.09.2021Gozman Raduoctombrieseptembrie1.917,6567634/27.09.2021 50700000-215

Lucrări de întreţinere şi reparaţii la 
structura metalică şi învelitoarea balonului 
tensiostatic aferent terenurilor acoperite 
nr. 5 si 6 de la Baza de Tenis

219/25.10.2021Bălăjel Emilnoiembrieoctombrie1.880,0074463/21.10.2021 45223210-116

Lucrări reparaţii hidroizolaţie la terasa 
blocului C4, str. Dumbrava nr. 48/A

227/01.11.2021Bălăjel Emilnoiembrie decembrie45453000-7 5.310,9272478/13.10.202117
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r-'.' ^1.391:4^,13 :r ■■■SERVICII din care:B
279.291;10SERVICII ■DE4RROIECTARE din care:Bl

Elaborarea documentaţiilor tehnico- 
economice faza PT la obiectivul de 
investiţii: Reabilitarea blocului de locuinţe 
sociale bl.C3 din mun.Zalau

Lista de investiţii 
aprobata pe anul 2021

Cuceu Claudiumai iunie71322000-1 90.290,261

Achiziţia serviciului de specialitate pentru 
întocmirea documentaţiilor necesare 
pentru realizarea lucrărilor tehnico 
edilitare la obiectivele de investiţii: 
Construire bazin didactic de înot, str. 
Făgetului nr. 39 si Construire baza sportiva 
TIP 1 str. Făgetului nr. 41

septembrie99.900,0050058/20.07.2021 71322000-1 august2 .ft

Serviciu de specialitate pt obţinerea 
Certificatului de Urbanism şi a avizelor de 
principiu, a doc. Topografice şi geotehnice 
aferente obiectivului "Construire şi dotare 
creşă în mun. Zalău, str. Făgetului, jud. 
Sălaj"

177/03.09.2021Lai Cristinaoctombrieseptembrie25.000,0061129/02.09.2021 71322000-13

Doc. tehnice de fundamentare necesara 
obţinerii avizului S.G.A. Salaj pentru doc. 
de urbanism: Actualizarea Planului 
Urbanistic General al Mun.Zalau si 
Regulamentul Local de urbanism aferent 
acestuia

193/21.09.2021Pojar Milenaoctombrieseptembrie12.000,0065129/17.09.2021 71322000-14

Achiziţia serviciului de proiectare cu 
execuţie a lucrărilor de racordare a staţiei 
de încărcare pentru vehicule electrice de 
pe str. 9 Mai, zona Casei de Cultura a 
Sindicatelor

212/12.10.2021Cristea Andreeanoiembrie ,ocţombrie5.882,3569880/04:10.2021 71322000-15
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Actualizare documentaţie ţehnico-
eco'nomica "Creşterea eficientei energetice 
a Liceului Pedagogic Gheorghe Sincai Zalau 
- CANTINA"

Lai Cristina 226/01.11.202.1decembrie.46.218,49 noiembrie73274/15.10.2021 71322000-16

■ 1.058.142,21ALTE SERVICII din care:82

Audit financiar extern pentru proiectul" 
Modernizarea si extinderea sistemului de 
iluminat public din municipiul Zalau- Etapa

236/18.11.2020Costea Ioanaianuarie■ ianuarie64438/17.11.2020 16.000,0079212100-41

II
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Servieit cte mentenanta->a-echimapentete
IT&C din sistemul informatic al primăriei

3/11.01.2021 ;‘ 5O31310O-3 ; . 17.775,00495/06.01.2021 februarie. Mezei Corina>. ianuarie2

Asigurare RCS, CASCO, rovinieta auto si 
inspecţie tehnica perioadica pentru 
autoturismul dacia SJ05AKU

4/11.01.2021Băican Carmenfebruarie101/07.01.2021 66514110-0 ianuarie2.773,113

5ervicii, necesare pentru actualizarea 
legislaţiei in programul informatic 
LexExpert

5/12.01.2021februarie IVIezei Corina942/08.01.2021 72261000-2 2.773,11 ianuarie4

Serviciile de elaborare a documentaţiei 
tehnica necesara obţinerii avizului Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Salaj pentru doc. 
de urbanism Actualizarea Planului General 
al mun.Zalau si Regulamentul Local de 
Urbanism aferent acestuia

8/13.01.2021Pojar Milenafebruarie1317/11.01.2021 9.200,00 ianuarie90713000-85

Raport de specialitate de medicina muncii 
privind stabilirea riscurilor de muncă 
pentru angajaţii PMZ

10/15.01.2021februarie Costea Ioana2696/15.1.2021 71317000-3 500,00 ianuarie6

Servicii de audit energetic la finalizarea 
lucrărilor pentru: Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
unităţii de învăţământ Liceul tehnologic 
"Mihai Viteazul" din municipiul Zalău - 
etapa I Internat

februarie Micle AncaianuariePOR+BL 1.767,7871310000-47

Serviciul de comunicaţii internet necesar 
pentru funcţionarea Centrului de vaccinare 
impotriva COVID-19

14/21.01.2021Cristea Andreeafebruarieianuarie3340/19.01.2021 . 100,0072400000-48
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Reînoirea contractelor service. sistem'He
alarmare incendiu pentru clădirea 
Primăriei municipiului Zalau si pentru 
clădirea arhivei din 
zona Aleea Nucilor.

f
februarie , Mezei Corina 15/21.01.2021 .31625300-64/18.01.2021 4.941,189 ianuarie

Abonament anual, pentru anul 2021, la 
revista Caiete silvane

17/25.01.2021Cristea Andreeafebruarie4074/21.01.2021 5.042,02 ianuarie22212100-010

Serviciul de specialitate pentru 
actualizarea datelor de CF privind 
modificarea descrierii construcţiei 
identificata in CF nr. 6633, respectiv a 
suprafeţei construita ia sol la 502 mp la 
508,35 mp si a schimbării destinaţiei 
imobilului PT17 in Centru de zi pentru copii 
in Mun.Zalau

18/26.01.2021Lai Cristinafebruarie. 3892/20.01.2021 840,34 ianuarie71354300-711

Organizarea de cursuri de formare 
profesionala in cadrul proiectului: 
Planificare strategica si management 
educaţional modern in mun.Zalau

21/10.02.2021Cristea Andreea7297/05.02.2021 80530000-8 februarie martie118.500,0012

Serviciul de întreţinere a sistemului de 
alarmare antiefractie, a sistemului de 
supraveghere video şi a instalaţiei de 
detectare, semnalizare si avertizare 
incendiu la Centrul de Permanentă

22/11.02.2021Mezei Corinafebruarie7178/04.02.2021 martie1.440,0050610000-413

Achiziţia serviciilor de instruire/formare în 
domeniul "Planificare strategica si politici 
publice" pentru proiectul Planificare 
strategica si Manegemenul Educaţional 
modern in mun.Zalau

;

24/17:02.2021Cristea Andreeafebruarie martie8871/11.02.2021 99.579,8380530000-814

Elaborarea doc.cadastrale necesare 
înscrierii în evidenţele de cadastru ţi 
publicitate imobiliară a imobilului Teren cu 
rezervor-apă industriala

34/01.03.2021Lai Cristina2.521,01 aprilie11493/23.02.2021 71354300-7 martie15
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Flahorarpa dnr.cadastrale necesare.
înscrierii în evidenţele de cadastru si 
publicitate imobiliară a imobilului a 
următoarelor străzi: Maxim Gorki, Leontin

36/05.03.202171354300-712782/26.02.2021 Lai Cristinaaprilie2.967,23 martie16

Ghergheriu si Nicolae Tutulescu, in 
lungime.totala de 1.177 km
Serviciul de întreţinere a sistemelor 
antiefractie de la Centrul de Informare 
Turistica, Clădirea Transilvania şi 3 
abonamente GPRS pentru tarnsmiterea 
datelor de la sistemele antiefractie de la 
Centrul de Informare Turistica, Clădirea 
Transilvania si Centrul de Permanentă la 
Dispeceratul Poliţiei Locale Zalău

, 37/09.03.2021aprilie Mezel Corina13434/02.03.2021 3.840,00 martie50610000-417

Serviciul de sterilizare a câinilor cu stăpân 
ce aparţin rasei comune sau a metiştilor 
acestora, aflaţi pe raza unitatii 
administrativ-teritoriala a mun.Zalau, cu un 
medic veterinar de liberă parctică

38/09.03.2021Bălăjel Emilaprilie14064/04.03.2021 5.042,02 martie85200000-1.18 >

Servicii bancare si servicii de facilitare de 
plaţi in mediul oniine

43/17.03.202166110000-4 aprilie16318/15.03.2021 Costea Ioanamartie19

Serviciul de specialitate în vederea 
întocmirii doc. de expertiză privind starea 
tehnică a imobilelor PT nr.39 si PT nr. 41

. 44/17.03.2021aprilie Cuceu Claudiu15307/10.03.2021 71319000-7 5.882,35 martie20

Informare si publicitate pe durata 
impementarii proiectului "Mobilitate 
urbană durabilă Zalău 2023 Etapa II"

45/18.03.2021. Hanga Deliaaprilie17182/17.03.2021 15.000,00 martie79341000-621

Servicii de audit financiar extern pe durata 
implementării proiectului "Mobilitate 
urbana durabilă Zalău 2023 Etapa II"

46/23.03.2021aprilie Cuceu Claudiu18256/22.03.2021 24.000,00 martie79212100-422

Reînoirea certificatului digital necesar 
depunerii oniine a declaraţiilor lunare 
privind obligaţiile la Fondul de Mediu (1 
buc.)

20273/29.03.2021 79132100-9 • 54/31.03.2021aprilie ■ Costea Ioanamartie .354,0023
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Reînoirea certiticattilui d'tgt-tahtgces^—
acecesării oniine al sistemului informatic 
ANAF-PATRIMVEN (10 buc.) '

55/01.03.2021aprilie. Cosţea Ioana3.540,00: 20287/29.03.2021 79132100,9 martie24 ;

Asigurare RCA, CASGO. Rovinieta necesare 
pentru autoturismele Dacia Daster 
SJ05MUN si SJ06MUN

57/07.05.2021Cuceu Claudiuaprilie20/06.04.2021 3.781,51 aprilie66514110-025

58/07.04.2021- Cristea Andreeaaprilie22122/05.04.2021 aprilie79132100-9 3,564.68Reînoirea sigiliului electronic al PMZ26

Servicii de mentenanta pentru programe 
informatice

. 63/15.04.2021Cristea Andreea72261000-2 mai ■aprilie23857/12.04.2021 10.904,5227
» •

Reparaţii necesare tractorului TC 242 
HUSQVARNA si motounealta pentru tuns 
iarba de la Stadionul Municipal si 
ierbicidâre pista (8 I ierbicid)

65/15.04.2021 i.Cuceu Claudiuaprilie mai2.024,3724174/13.04.2021 50100000-628
-V

Remediere defecţiuni la centrala termica 
aflata in administrarea UBB Cj-Extensia 
Zalau

71/26.04.2021 ,Cuceu Claudiumaiaprilie23530/09.04.2021 12.773,1145331100-729

72/26.04.2021Băican Carmenaprilie mai27387/23.04.2021 1.008,4079419000-4Evaluare teren Magazie de cereale30

Expertiza tehnica si documentaţie pentru 
schimbare destinaţie Grădiniţă cu PP nr. 1

75/28.04.2021Cuceu Claudiuaprilie mai28481/27.04.2021 2,521,0171319000-731

Documentaţie cadastrala-radiere 
construcţie Cămin Cultural Ortelec

76/28.04.202171319000-7 Băican Carmen.aprilie mai .2.521,0127703/26.04.202132

Audit energetic la finalizarea lucrărilor: 
Creşterea eficientei energetice a blocurilor 
de locuinţe A16, Scala şi SB 15 din mun. 
Zalau ,

*
71314300-5POR+BL Costea Ioanaaprilie mai6.000,0033
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întocmirea studiului pedagogic si 
agrochimie în vederea încadrării în clasa de 
calitate a terenurilor propuse pentru a fi 
incluse în intravilanul Municipiului Zalau

77/04.05.2021Pojar Miiena71351500-8 iunie. . ,28249/27.04.2021 54.268,00 . mai34
;

78/05.05.2021Mezei Corinarnai.3.361,35 mai31/04.05.2021 66514110-0Asigurare RCA, CASCO35

Reparaţii masa de taiere a tractorului TC 
242 HUSQVARNA pentru tuns gazon de la 
Stadionul Municipal

86/11.05.2021• Cuceu Claudiumai ■ .mai494,1231062/10.05.2021 . 50100000-636

Serviciul de experiza tehnica si întocmirea 
doc. necesare schimbării destinaţiei în 
vederea demolării imobilelor; Clădire 
punct termic si Spălătorie Colegiul Tehnic 
Alecsaridru Papiu Marian, situate în 
localotatea Zalau

71319000-7 iunie 88/13.05:2021Cuceu Claudiu5.042,02 mai29527/05.05.202137

Verificarea instalaţiei de iluminat a 
terenurilor de tenis acoperite şi înlocuirea 
corpurilor de iluminat defecte sau a 
componentelor

89/13.05.2021Cuceu Claudiumai28623/28.04.2021 71314100-3 mai1.260,5038

Comanda la tipografie pentru tipărirea 
unor cereri si a altor tipizate necesare 
desfăşurării activitatii pe linie de stare 
civila si evidenta persoanelor

• 96/20.05.2021iiinie16443/19.05.202 i Băican Carmen1.260,5022458000-5 mai39

Reînnoirea certificatului digital calificat 
necesar autentificării si semnării doc. in 
cadrul SEAP

98/21.05.2021Costea Ioanaiuniemai354,0033121/18.05.2021 79132100-940
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ReîhrtOll'ea subscripţiei bbluilel arttlvlrub lîT
nivel hârd necesara pentrua şigurarea 
securităţii sistemului informatic al 
primăriei si a unui pachet de 5 instanţe de 
program Veem Backup Essentials

99/21.05.2021Cristea Andreea33606/19.05.2021 iunie .8.235,29 mai79132100-9.41

Achitarea transportului cu platformă a unui 
utilaj de tuns gazon de la baza sportiva din 
Mjrşid, la 5tadionul Municipal

100/24.05.2021. Baican Carmenmaimai31557/11.05.2021 350,0060000000-842

Reînoirea certificatelor digitale calificate 
necesare pentru semnarea doc. emise de 
primărie oniine (4 certificate)

iunie 101/24.05.20211.892,00 Costea Ioana V-mai .79132100-934224/21.05.202143

Achiziţia serviciului de specialitate in 
vederea intocmirii doc.cadastrale pentru 
stabilirea traseului si a sup. terenului 
afectat de lucrare, in scopul construirii 
dreptului de servitute pe imobilul-teren 
proprietatea d.lui Szalantai Perene Csaba

103/27.05:2021Băican Carmeniunie1.500,00 . nrtai33785/20.05.2021 71319000-744

Achiziţia unui program informatic 
specializat în prelucrări video (Adobe 
Premiere Pro Video)

iunie 97/20.05.2021Cristea Andreeamai99,1632292/14.05.2021 72263000-645

Pachet de servicii de comunicaţii, 
telefoane si internet pentru CNIPT

106/10.06.2021iulie Mezei Corinaiunie38902/08.06.2021^ 48517000-5 2.040,0046
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iul lin, cpi^rijlitafp ppntrii ai;igi

locuinţelor aflate in 
administrarea/proprietatea mun. Zalau, in 
conformitatea cu Legea nr. 260/2008 
republicata .

irarpa

107/10.06.2021 ,Baican Carmeniulie38842/08.06,2021 . 59.000,00 iunie.'66515200-5.47

Serviciul de specialitate în vederea 
întocmirii doc.cadastrale necesare 
înscrierii în evidenţele de cadastru şi de 
pub.imobiliară a unor imobile-străzi, 
proprietate publică a Mun.Zalau ăn baza 
HCL nr. 966/2000

110/10.06.2021Gozman Raduiulie7.847,0038856/08.06.2021 iunie71354300-7.48••'

Prelungirea abonamentului pentru 
publicaţia: Buletinul Procedurilor de 
Insolventa

111/10.06.2021Mezei Corinaiulieiunie949,9537958/04.06.2021 22212100-049

112/14.06.2021 .. Mezei Corinaiulieiunie276,0046/10.06.2021 22453000-0Rovinie’ta (2 buc.)50

Verificarea si completarea încărcăturii 
stingătoarelor PSI, după cum urmeaza: 10 
stingătoare (5 tip P4 si 5 tip P6) de la 
Stadion, 4 stingatoare (tip P6) de la Baza 
de Tenis si 20 stingatoare (tip P6) de la Sala 
Sporturilor

114/23.06.2021Mezei Corinaiulie42367/22.06.2021 iunie1.142,8650413200-551
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Servicii de publicilaiy îll LoLidienele lOC^Id
a Hotărârilor de Consiliu Local, a unor 
anunţuri, mesaje din parteă conducerii 
Primăriei Municipiului Zalau, machete 
aferente evenimentelor care se doresc 
promovate si a altor informaţii de interes 
public pentru locuitorii municipiului

118/24.06.2021Gozman Raduiulieiunie42615/22.06.2021 79341000-652

Servicii de audit energetic Ia finalizarea 
lucrărilor pentru: "Grădiniţa cu program 
prelungit şi creşa din Cartierul Meseş, str. 
Alexandru Lăpuşneanu din Municipiul 
Zalău - etapa I Creşă"

Brudasca Mariaiulieiunie5.000,0071314300-5POR+BL53

-»v.
Servicii de audit energetic la finalizarea 
lucrărilor pentru proiectul: "Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe G164 şi 80 scara A din Municipiul 
Zalău"

Oros Adrianaiulieiunie5.500,0071314300-5POR+BLi54

■?

120/29.06.2021Lai Cristina Aiulieiunie121,8449/28.06.2021 50413200-5Verificare hidranti (2 buc.)55

Achizitia serviciului de specialitate pentru 
întocmirea doc.cadastrale necesare 
înscrierii în evidenţele de cadastru şi 
publicitate imobiliara a unor străzi, 
proprietate publica a Mun.Zalau, în 
lungime totala de 5.360 km

123/05.07.2021Lai Cristinaiulie august .18.760,0044260/29.06.2021 71354300-756

Achiziţia serviciului de specialitate pentru 
evaluarea următoarelor imobile: imobil 
teren intravilan identificat in CF nr. 70385 
in suprafaţa de 2180 mp si imobil teren 
intravilan identificat in CF nr. 67829, in 
suprafaţa de 2618 mp

125/07.07.2021Lai Cristina2.000,00 iulie august79419000-446380/06.07.202157

Page 13 of 32



126/07.06.2021 ;iulie .50/01.07.2021Curatat fete de masa (65 buc.) 126,05 - . iulie.. 98310000-958

Elaborarea unui studiu geotehnic si a unei 
expertize tehnice pentru zona spaţiului 
verde Obor- str. M. Eminescu

127/12.0.7.2021 ,BălăjelEmil .47468/08.07.2021. iulie71332000-4 70.000,00 • august59

iAchiziţia serviciului de specialitate pentru 
evaluarea imobilului teren în suprafaţă de 
9,30 mp, proprietatea Municipiului Zalau- 
domeniul public, situat în staţia de autobuz 
SpitălulJudeţean

■:

135/22.07.2021Cuceu Claudiuaugust50473/21.07.2021 iulie .71354300-7. 1.500,0060

Achiziţia serviciului de specialitate pentru 
evaluarea imobilului teren în suprafaţă de 
150 mp, proprietatea Statului Român, 
identificat in CF 70473, situat pe str.Fabricii 
nr. 1

136/22.07.2021Cuceu Claudiuiulie50511/21.07.2021 1.000,0071354300-7 august61

Revizie tehnica anuala a echipamentelor 
de climatizare din spaţiul tehnic unde 
funcţionează şervetele primăriei

15.4/04.08.2021Brudasca Maria53139/02.08.2021 1.320,9062 50750000-7 augustaugust

Achiziţia serviciului de specialitate pentru 
întocmirea documentaţiilor necesare 
pentru realizarea lucrărilor tehnico 
edilitare la obiectivele de investiţii: 
Construire bazin didactic de înot, str. 
Făgetului nr. 39 si Construire baza sportiva 
TIP 1 str: Făgetului nr. 41 ..

150/03.08.2021Cuceu Claudiuseptembrie50058/20.07.2021 99.900,0063 71322000-1 august

■r ■

Servicii de audit energetic la finalizarea 
lucrărilor pentru proiectul: "Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe 158 si SB34 din Municipiul Zalău"

POR+BL . MicleAncaseptembrie71314300-564 6.000,00 august
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;Achiziţia serviciului de specialitate pentru
evaluarea următoarelor imobile: imobil 
teren intravilan in sup. de 2065 mp, CF nr. 
55022, imobil teren în sup. de 446 mp, CF 
nr. 55024 si imobil teren in sup. de b2523 
mp, CF nr. 54973, situate pe bivd. 
M.Viteazu nr.lOO 

156/06.08.2021 ^3.000,00 Gozman Radu .septembrie:52126/27.07.2021 : 71354300-7 august .'65

A •

Costuri aferente transportului si cazarii d- 
lui Burlacu Alexandru, membru in juriul 
concursului de soluti: Amplasare 
monument de for public - statuia lui Mihai 
Viteazu si amenajarea zonei din jurul 
acesteia

159/09.08.2021Pojar Milena54049/04.08.2021 2.268,9198341000-5 august66

< -

Achiziţia serviciului de specialitate în 
vederea întocmirii doc. cadastrale de 
identificare a terenului de 8,028 ha, înscris 
în CF nr; 465 si nr. 682

163/11.08.202110.000,00 Gozman Raduseptembrie53173/04.08.2021 71354300-7 august66

;

Achiziţia serviciului de specialitate pentru 
evaluarea imobilului situat în mun.Zalau, 
str. 22 Dec.1989, nr.8, ap.2, identificat în 
CF nr. 55227

Gozman Radu. : 164/11:08.20211.000,00 septembrie79419000-454705/05.08.2021 august67

Achiziţia serviciului de specialitate în 
vedereai întocmirii doc. cadastrale de 
dezmernbrare a terenului neîmprejmuit, în 
sup.de 147.751 mp, identificat în CF nr. 
69097

165/13:08.2021Gozman Radiiseptembrie55269/09.08.2021 3.000,0071354300-7 august68

•;
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vederea întocmirii doc. cadastrale 
necesare înscrierii în evidenţele de 
cadastru si pub.imobiliară-străzi 
prop.publica a mun.Zalau în lungime totala 
de 1.580 km

167/07.08.2021Gozman Radu ,54520/05.08.2021 septembrie5.530,0071354300-7 august69

Serviciul de întreţinere a sistemului de 
semnalizare incendiu din cadrul Clădirii 
Transilvania

168/17,08.2021Mezei Corinaseptembrie56213/12.08.2021 6.600,0050610000-4 august70

Servicii de audit energetic la finalizarea 
lucrărilor pentru proiectul: "Creşterea 
eficienţei energetice a Lliceului Ortodox 
Sf.Nicolae din Municipiul Zalău"

3.500,00 Oros AdrianaseptembriePOR+BL 71314300-5 august71

Achizitii^necesare desfăşurării 
evenimentului "Haidat pa la noi! 
Deschideţi lada cu zestre salajene ediţia a 
VI a"

169/23.08.2021Baicăn Carmen.57700/19.08.2021 79342200-5 august6.250,00 august72

Reparaţii controller electronic la maşina de 
gheaţă + completare agent frigorific la 
aparat de aer condiţionat

172/30.08.2021septembrie Baican Carmen58872/24.08.2021 1.921,0050116100-2 august73

Reautorizare ISCIR pt cazanele din punctul 
termic al PMZ

176/01.09.202171631000-0 octombrie Baican Carmenseptembrie1.008,4063/30.08.202174

Raport de evaluare întocmit de evaluatoer 
autorizat ANEVAR pt stabilirea valorii de 
piaţă a imobilelor identificate în CF 58629 
teren de 35036 mp şi CF 58631 construcţii 
de 1527 mp (Citadin)

179/03.09.2021octombrie . Gozman Radu18.000,00 septembrie.60991/02.09.2021 79419000-475
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blabororoa unui Studiu Arhodogic t:.ompteg
necesar obţinerii avizului Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Sălaj pentru doc. 
de urbanism: Plari urbanistic zonal: 
Reglementarea unei zone de instituţii si 
servicii de interes public cu funcţii 
complementare, în vederea introducerii în 
intravilan a terenurilor situate în Păşune 
Şes Mic, Şes Mare din parcela Repaus

184/15.09.2021Lai Cristinaoctombrieseptembrie2.000,0061145/03.09.2021 71351914-376

Elaborarea unui Studiu istoric şi peisagistic 
necesar obţinerii avizului Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Sălaj.pentru doc. 
de urbanism: Plan urbanistic zonal: 
Reglementarea unei zone de instituţii si 
servicii de interes public cu funcţii 
complementare, în vederea introducerii în 
intravilan a terenurilor situate în Păşune 
Şes Mic, Şes Mare din parcela Repaus

Ii'185/15.09.2021;:Lai Cristinaoctombrieseptembrie20.000,0061145/03.09.2021 79311100-877

..U-
Servicii de RSVTI şi mentenanţă pentru 
centrale termice la Sala Sporturilor şi Baza 
de Tenis

%'
188/16.09.202!;Mezei Corinaoctombrieseptembrie64155/1S.09.2021 71356000-878

Servicii de mentenanţă a sistemului de 
detacţie şi avertizare antiincendiu, 
antiefracţie şi sistemele de supraveghere 
video la Sala Sporturilor şi Baza de Tenis

188/16.09.2021Mezei Corinaoctombrieseptembrie64155/15.09.2021 50610000-479

Raport de verificări, încercări şi probe la 
instalaţia de automatizare a cazanelor

198/22.09.2021Baican Carmenoctombrieseptembrie1.500,0071/21.09.2021 71600000-480

Achiziţia serviciului de specialitate în 
vederea întocmirii doc. tehnice pentru 
autorizaţia de demolare Punct termic nr. 
41 situat pe str. luliu Coroianu nr. 4B si 
demolare punct termic nr. 39 situat pe str. 
Lt.Col.Pretorian nr. 12A

t-'

j

'199/22.09.2021Gozman Raduoctombrieseptembrie11.344,5464492/16.09.2021 79930000-281
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AsIgUrafîJ'RCA, CASCO petmru dulotUH!>rriul
Skoda Octabia (SJ04BVB)

.200/24.09.2021 ’73/23.09.2021 octombrie Baicah Carmen3.500,0066514110-0 septembrie82

203/30.09.2021Gozman Radu75/29.09.2021 octombrie71632000-7 1.176,47Verificare supape de siguranţa septembrie83.

206/05.10.202172/22.09.2021 octombrie - Baican CarmenCuratat feţe de masă (7 buc.) octombrie98310000-9 126,0584

Service lunar la copiatoarele. Faxurile si 
maşinile de numarat bacnote aflate in 
inventarul birourilor din cadrul Primăriei 
mun.Zalau pentru o perioada de 12 luni

207/06.10.2021noiembrie Mezei Corina78/05.10.2021 octombrie50323100-685

•;
Servicii de comunicaţii cablu si internet în 
cadrul P.MZ

208/06.10:2021Cristea Andreea69354/01.10.2021 noiembrieoctombrie86 72400000-4 5.400,00

Achiziţia serviciului de specialitate pentru 
identificarea şi întocmirea doc. cadastrale 
necesare înscrierii în evidenţele de 
cadastru si pub. imobiliara a unor cursuri 
de apa necodificate, prop.publica a 
Mun.Zalau

210/07.10.2021Gozman Radu70029/05.10.2021 noiembrieoctombrie87 71319000-7 59.500,00

Achiziţia serviciului de specialitate pentru 
întocmirea doc. cadastrale de 
repozitionare sau modificare/diminuare a 
sup, după caz, pentru următoarele imob: 
teren intravilan Parcela Brădet CF nr. 
53828, teren intravilan si extravilan 
Parcela Brădet CF nr. 53827

211/07.10.2021Gozman Radu69906/04.10.2021 octombrie noiembrie88 71319000-7 6.000,00

Achiziţia serviciilor de munca oniine la 
domiciul, folosind tehnologia informaţiei si 
comunicaţiilor

214/14.10.202171479/11.10.2021' Cristea Andreea89 octombrie noiembrie72318000-7 3.000,00
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Arhi7itia ci mnntarpa ppntru rpntrala

termica la de Stadionul Municipal a 
următoarelor componente; pornpa de 
recirculare apa calda (1 buc.), supapa de 
siguranţa cu arc (1 buc.), conducta de otel 
cu diametru 80 mm (4 m) si cot forjat cu 
diametru 80 mm (2 buc.)

215/18.10.2021•Gozman Radunoiembrie71545/11.10.2021. . 6.217,18 octombrie50720000-890

Achiziţia si montarea a 2 buc. acumulatori 
ce alimentează sursele de curent care 
acţionează deschiderea a două trape 
pentru desfumarea sălii de spectacole de 
la Clădirea Transilvania

216/20.10.2021140,00 octombrie noiembrie Mezei Corina73305/18.10.202191 50610000-4

Serviciul de întreţinere, reparare şi 
exploatare a sistemelor de înştiinţare- 
alarmare din Municipiul Zalău

217/21.10.2021Mezei Corinanoiembrieoctombrie18.100,0073823/19.10.2021 50610000-492
■s;

5erviciul de întreţinere a sistemului de 
alarmare antiefractie, a sistemului de 
supraveghere video şi a instalaţiei de 
detectare, semnalizare si avertizare 
incendiu la Centrul de Permanentă

220/27.10.2021Mezei Corinanoiembrieoctombrie74532/21.10.2021 1.440,0050610000-493

ServiciuTde întreţinere a sistemelor 
antiefractie de la Centrul de Informare 
Turistică, Clădirea Transilvania şi 3 
abonamente GPRS pentru tarnsmiterea 
datelor de la sistemele antiefractie de la 
Centrul de Permanentă la Dispeceratul 
Poliţiei Locale Zalău

220/27.10.2021Mezei Corinanoiembrieoctombrie3.840,0074532/21.10.2021 50610000-494

Serviciul de întreţinere a sistemului de 
semnalizare incendiu din cadrul Clădirii 
Transilvania

.220/27.10.2021Mezei Corinanoiembrieoctombrie6.360,0074532/21.10.2021 50610000-495
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Service lunar pentru: (sistem alarmare
taxe, impozite si casierie PMZ, sistem 
alamare arhiva Str. C. Coposu, sistem 
cbhtrol acces taxe si impozite,-sistem TVCI 
arhiva C.Coposu si Gh. Doja si GPRS arhiva 
C.Coposu si Gh. Doja si pentru pentru 
clădirea Primăriei municipiului Zalau si 
pentru clădirea arhivei din 
zona Aleea Nucilor)

. ;

noiembrie 221/27.10.202182/25.10.2021 ^ Mezei Corina .13.380,00 octombrie31625300-696

Control medical periodic, pentru angajaţii 
din cadrul Apartamentului de specialitate 
al Primarului mun.Zalau şi a Direcţiei 
publice comunitare de evidenţă persoane 
Zalau :

224/29.10.2021Cristea Andreea74239/20.10.2021 , noiembrie97 13.445,38 octombrie85147000-1

Audit energetic la finalizarea lucrărilor: 
Creşterea eficientei energetice a blocurilor 
de locuinţe C, SB42 şi IB din mun. Zalau

4.500,00 noiembrieoctombrie Costea Ioana .98 POR-rBL . 71319000-7

Aplicaţia de gestionare a impozitelor si 
taxelor locale oferita de SC INDECO SOFT 279/02.11.202173965/19.10.2021 Cristea Andreea99 noiembrienoiembrie'72261000-2 42.500,00
SRL

280/02.11.202176096/27.10.2021Joc de artificii pentru "Revelion 2022" . Mezei Corina .^100 : noiembrie noiembrie92360000-2 12.605,04

-noiOmbrle 281/04.11;2021.;50112300-689/02.11.2021101 Servicii de spălătorie auto Mezei Corina8.067,23 . noiembrie
Serviciu RSVTI la centrala care deserveşte 
clădirea PMZ

‘5.407,56 noiembrie 282/04.11.2021.71356200-0102 90/02.11.2021 noiembrie Baican Carmen

„ SERVICII DE DIRIGENTIE DE ŞANTIER din 
d3

care:
:•

■ 553.970,87. U-

*Dirigentie de şantier pentru; Realizare
spatii de garare acoperite pentru autobuze 

1 electrice

ţ
f9.771,24

aprilie Cristea AndreeaBuget local 71520000-9 martie
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Dirigentie de şantier pentru: Staţii de
Cristea Andreeareâncarcare pentru vehicule electrice în

Mun.Zalau 
Buget local 71520000-9 11.134,60 aprilie mai

2
Dirigentie de şantier pentru: Creşterea 
eficiehtei energetice a blocurilor de 
locuinţe P+8 şi VI din Mun.Zalau

Hanga DeliaPOR+Buget local iunie71520000-9 33.065,03 mai
■3

■:u''
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.505.6.78,65, , • ,C tU^ODUSE.diri care:. i

Mape corespondenta, 15 buc. culoare 
neagra si 10 buc, culoare albastra
Unitate imagine imprimanta 
multifuncţionala MX910 (1 buc.)

30199500-5 .9/13.01.2021Mezei Corina .februarie1.500,002/12.01.2021 . ianuarie .1

12/19.01.202130125000-1 februarie Mezei Corina500,003/15.01.2021 ianuarie2

Măşti de protecţie (10.250 buc.), gel 
dezinfectant (134 buc.) si alcool sanitar 13/19.01.2021februarie Mezei Corina3139/18.01.2021 18143000-3 7.219,50 ianuarie3
500 ml (117 buc.)
Camere web necesara pentru evenimente 16/21.01.2021Lai Cristinafebruarie3790/20.01.2021 30237240-3 330,00 ianuarie4
Online
Achiziţionarea unor obiecte de mobilier de

19/02.02.2021Cristea Andreeafebruarie martie5694/29.01.2021 10.084,0339151000-5birou in cadrul biroului Secretarului 
General

5

20/03.02.2021 .Mezei Corinamartiefebruarie530,008/03.02.2021 30125000-1Unitate imagine XEROX B405 DN (1 buc.)6

Materiale necesare efectuării unor lucrări 
de întreţinere, reparaţii şi igienizare pentru 
a menţine condiţiile în urma cărora au fost 
obţinute omologarea si acreditarea 
stadionului de către Federaţia Rorână de 
fotbal, ISU si Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean

. £

. 25/18.02.2021Băican Carmenfebruarie martie7777/08.02.2021 5.957,9944100000-17

Măşti de protecţie (10.331 buc), mănuşi de 
unică folosinţă (4.800 buc), gel 
dezinfectant (125 buc) si alcool sanitar 500 
ml/buc (148 buc)

26/18.02.2021Băican Carmen18143000-3 februarie martie.10206/17.02.2021 13.236,608

27/23.02.2021Băican Carmenfebruarie martie840,3410861/19.02.2021 03121210-0500 buc. garoafe pentru 8 Martie9

Aranjamente florate (11 buc.) pentru 
primărie si Sala Avram lancu

28/23.02.2021Băican Carmenfebruarie martie9/17.02.2021 5.546,2203121210-010

Achiziţionarea unei baterii pentru tractorul 
cu care se efectuează tunderea gazonului 
de la Stadionul Municipal

30/25.02.2021Cuceu Claudiufebruarie martie352,9411403/23.02.2021 31430000-911
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Hicpnyjţjyp nprp<;;arpAchizitionar.pa-a-dmi;»

Stadionului Municipal Zalau,,respectiv: flex 
makita GA9020 si ciocan rotopercutor

31/25.02.202142652000-1 • Cuceu Claudiu ,11405/23.02:2021 martie.1.773,11 februarie12

bosch GBH 3-28 DFR

32/01.03.2021Cuceu Claudiu16175/24.02.2021 martie420,00 martie30199500-5200 buc. mape plic, cu capse, transparente13

35/02.03.2021Băican Carmenmartie10/26.02.2021 100,84 martie34300000-0Capace roti Skoda -1 set14

4 registre necesare evidenţierii 
declaraţiilor de avere si de interese pentru 
funcţionarii publici

39/11.03.2021Mezei Corinamartie13384/02.03.2021 84,03 , martie39263000-315

Pahare unica folosinţa 20 seturi (100 
buc./set)'

40/11.03.2021Mezei Corinamartie, martie126,0512/09.03.2021 39221123-516

41/15.03.2021Mezei Corinaaprilie840,3416002/11.03.2021 martie39515440-1Lamele pentru jaluzele verticale 50 m217

r *

42/17.03.2021Băican Carmenmartie13/14.03.2021 756,30 martie35821000-5Drapel tricolor România (25 buc.)18

Anvelope cu prifil M+S (2 buc.) inclusiv 
demonta, montat soi echilibrat roti pentru 
autoturismulu Skoda

46/23.03.2021Cuceu Claudiuaprilie .15/19.03.2021 . 5.462,1934913000-0 martie19

Măşti de protecţie (10.200 buc.), mănuşi 
unică folosinţă (3.100 buc.), gel 
dezinfectant 1 l/buc (113 buc.) si alcool 
sanitar 500 ml/buc. (161 buc.)

aprilie 49/23.03.2021Băican Carmen18155/22.03.2021 martie12.307,0018143000-320

50/23.03.2021aprilie Mezei Corina16/22.03.2021 martie504,20Prosop hârtie 4/set (100 buc.) 39514200-021

Unitate imagine XEROX M118i (1 buc.) si 
unitate imagine XEROX 3615 (1 buc.)

51/25.03.202130125100-2 aprilie Mezei Corina805,00 martie18/23.03.202122

, 52/25.03.2021Mezei Corinaaprilie'17/22.03.2021 1.428,00 martieDVR 16 canale (1 buc.) si HDD 2TB (1 buc.) 30233132-523
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I

Bibliorafturi 7,5 (l50 buc.), capsator (10
buc.), pbst-it index (100 buc.), post-it 
75X75 (100 buc.), registre (100 file), cartuş 
HP78A (2 buc.) si cartuş HP 255A (5 buc.)

56/06.04.2021 56/05.04.202130199500-5 Băican Carmenaprilie2.100,84 aprilie24

Batere monocomanda chiuveta filtru 
osmoza inversa (3 buc.)

60/12.04.202142130000-9 Cuceu Claudiuaprilie21/08.04.2021 252,10 aprilie25

Achiziţia si montarea unui buton adresabil 
pentru declanşarea sirenei de avertizare în 
caz de incendiu, pentru a înlocui butonul 
adresabil defect, apisasat pe coridorul de 
la fetajuî corpului A ai Clădirii Transilvania

61/12.04.2021Cuceu Claudiu. aprilieaprilie120.0023466/09.04.2021 . 31625200-527

Materiale necesare finalizării lucrărilor de 
întreţinere la Stadionul Municipal Zalău

64/15.04.2021Cuceu Claudiumai • ■■■?;24164/13.04.2021 aprilie840,3444111000-128

■ /S.

Rechizite (agrafe, banda scotch, creioane, 
plicuri etc.)

. 66/20.04.2021Mezei Corinaaprilie. mai29 24/20.04.2021 72.656,0430192700-8

Consumabile pentru copiatoare si 
imprimante

Mezei Corina 67/20.04.2021mai30 aprilie25/20.04.2021 30125100-2 95.928,56

:
Produse pentru efectuarea unor lucrări de 
reparaţii si intretinere in clădirea PMZ

68/20.04.2021Mezei Corina .aprilie mai16.354,7226/20.04.2021 44111000-131

69/20.04.2021 '. Mezei Corina1.915,50 aprilie mâi .16337/17.04.2021 30125120-832 Tonere

Mocheta pentru podeţul din lemn din 
clădirea Primăriei

; 22/14.04.2021 Băiăjel Emil. 70/26.04.2021 ,aprilie mai33 2.521,0139531000-3
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Pnitatc^cuptor pentru cop»atefut-xefeî?
3635 .

74/27.04.2021Mezei Corinaaprilie mai ■30125000-1 705,0029/23.04.202134

79/05.05.2021: Mezei Corinamai32/05.05.2021 300,00 mai39831500-1Soluţie pentru parbriz la 5 I (30 buc.)35

Curele de transmisie pentru masa de tăiere 
a tractorului pentru tuns gazonul de la 
Stadionul Municipal (10 buc.)

80/05.05.2021Cuceu Claudiu ,maimai340i98/29.04.2021 1.008,4034312700-436

83/10.05.2021Gozman Radumai194,12 : mai32342412-316388/06.05.2021Boxe portabila activa37

Pigment universal RENEW pentru zugrăveli 
interioare si exterioare, culoarea crem (15 
flacoane)

84/10.05.2021Cuceu Claudiu226,90 maimai. 24200000-630143/06.05.202138
<

85/10.05.2021 :Mezei Corinamai150,00 mai30125000-133/07.05.2021Fuşer Film Canon IR 2018 (l.buc.)- 39

Materiale necesare pentru anul 2021 in
scopul desfăşurării activitatii de arhivare a 
doc. de către personalul Serviciului 
Administartie Locala - Arhive

87/12.05.2021Mezei Corinaiuniemai3.025,2130199000-031013/10.05.202140

Racord excentric pentru vas WC (1 buc.) si 
Set pentru montat vas WC (2 buc.)

90/17.05.2021Gozman Raduiunie •jcmai42,0237/12.05.2021 44411000-4.41

Jardiniere din plastic cu lungimea de 40 cm 
(18 buc.) şi cu lungimea de 60 cm (23 buc.)

91/17.05.2021Băican Carmeniunie504,20 mai39298900-636/12.05.202142

Stampila (2 buc.) si suport pentru stampila 
(2 buc.)

92/17.05.2021Băican Carmen30192153-8 iunie. mai170,0035/11.05.202143 .

Masti de protecţie (10.588 buc.), mânuşi 
unica folosinţa (6.800 buc.), gel 
dezinfectant a l/buc. (113 buc:) si alcool 
sanitar 500 ml/buc (163 buc.)

93/18.05.2021Băican Carmeniunie31741/12.05.2021 mai .11.664,2018143000-344

. -
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Achizitionaren legitimaţiei si a semnului
distinctiv (insigna) al calitatii de consilier 
local pentru dl.Bora Alexandru-Ovidiu, 
consilier local

94/20.05;2021 ;. Băican Carmen33019/18.05.2021 iunie ;60,0035123400-6 mai45

Produse necesare desfăşurării activitatii 
Serviciului Stare Civila şi a 
Compartimentului Evidenta Persoanelor

95/20.05.2021Băican Carmen.iunie16440/18.05.2021 1.993,50 mai30192700-846

: ;102/05.05.2021 :Băican Carmenmai900,00 mai39/24.05.2021 35821000-5Drapel tricolor Romania (1 buc.) 360X26047

Achiziţia si instalarea unei centrale de 
incendiu adresabila cu 2 bucle la Clădirea 
transilvania

104/31.05.2021. Cristina Laiiunie. 2.700,00 mai .104/31.05.2021 31625100-448

105/09.06.2021. Mezei Corina .riunie1.680,67 iunie42/07.06.2021 39700000-9Dozator pentru apa (4 buc.)49

Bec economic cu dulie E14, cu lumina rece 
(500 buc.)

108/10.06.202131532920-9 iulie Mezei Corinaiunie44/09.06.2021 2.941,1850

Banner stradal inscripţionat fata verso cu 
dim. 6 m x0,8 cm (2 buc.)

109/10.06.2021 .22462000-6 924,37 Băican Carmeniulie51 43/09.06.2021 iunie

Chitanţiere A6 (40 buc.) si monetare (20 
buc.)

113/14.06.2021Mezei Corinaiulie350,00 iunie45/10.06.2021 44423000-152
i

• —i 4

Achiziţia cu montaj a trei ferestre 
termopan cu sticla tip "Low-e -r Stopsol 

Bronz", rar special, cu deschidere 
oscilobatantă, pentru a înlocui 3 ferestre 

tip termopan fixe de la etajul Complexului 
Agroalimentar

115/23.06.2021Cuceu Claudiuiulie41065/15.06.2021 44316510-6 9.300,00 iunie53

Achiziţie apa necesara personalului angajat 
din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Zalau si a Direcţiei de evidenta 
persoarie Zalau pentru zilele 24 si 25 iunie 

2021, conform OUG 99/29.06.2000

tţ-

.116/24.06.2021 .Băican Carmeniunie. iunie1.159,6642953/23./06.2021 15981200-054
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■ Baterie pentru cilindru compactor de la 
Stadionul Municipal

.121/02.07.2021 ;Cuceu Claudiu •.44636/29.06.2021 31421000-3 iulie. .319,33 ,. iulie55

Unitate cilindru pentru XEROX Versalink 
B405J1 buc.) si chip drum unit pentru 

XEROX 3615(1 buc.)
124/07.07.2021iulie .. Mezei Corinaiulie480,0051/05.07.2021 30125000-156

Mezei Corina . 128/14.07.2021iulie2.689,0844324/29.06.2021 30232110-8 augustMultifuncţionale moncrom XEROX (2 buc.)57

Pachete oferite cuplurilor care aniversează 
50 de ani de căsătorie (punga cadou, 

şampanie, cafea si cutie de bomboane), 60 
pachete

129/14.07:2021 :Lai Cristina15897300-5 iulieiulie48537/13.07.2021 3.781,5158 l.!

Set curele pentru imprimanta Brother 
DPCL 3450(1 set)

53/13.07.2021 130/14.07.2021.Mezei Corinaiulieiulie650,0030125000-159

Suplimentare pachete oferite cuplurilor 
care aniversează 50 de ani de căsătorie 

(punga cadou, şampanie, cafea si cutie de 
bomboane), 3 pachete

131/20.07.202115897300-5 Lai Cristinaiulieiulie50022/20.07.2021 189,0860

Achiziţionare materiale necesare 
continuării lucrărilor, in interior si exterior 

la Stadionul Municipal
132/20.07.2021Mezei Corinaiulie49004/15.07.2021 3.991,6044111000-1 august61

Produse necesare asigurării protocolului 
organizat cu ocazia aniversarii cuplurilor 
care aniversează 50 de ani de căsătorie

Lai Cristina 133/21.07.2021iulie august50448/20.07Vr2021 15897300-562
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Ma^ti'rip prntprtip (? SflO buC-). mânuşi 
unica folosinţa (100 buc.), gel .dezinfectant 

a l/buc. (13 buc.) si alcool sanitar 500 
ml/buc (8 buc.)

:50518/21.07.2021 134/22.07.2021. . 'Mezei Corina1.969,00 iulie . iulie18143000-363

137/22.07.2021Mezei Corinaiulie55/22.07.2021 750,0030125000-1 august, Unitate cilindru XEROX pentru CNIPT64,

Materiale de curatentie necesare pentru 
Baza de Tenis Zalau

890,76 139/26.07.2021Mezei Corina .iulie50144/20.07.2021 august39830000-965

Materiale de curatentie necesare pentru 
Stadionul municipal Zalau

140/26.07.2021Mezei Corinaiulie50143/20.07.2021 4.537,8239830000-9 august66

Materiale de curatentie necesare pentru 
Sala Sporturilor Zalau

141/26.07.202150147/20.07.2021 Băican Carmeniulie3.865,5539830000-9 . august67 ■-ţ'

Materiale de întreţinere necesare pentru 
Sala Sporturilor Zalau

142/26.07.2021Mezei Corinaiulie50149/20.07.2021 521,01 august44100000-168

Banca din lemn pentru gimnastica si Săli de 
sport, 3 m (2 buc.)

138/26.07.2021Gozman Raduiulie50149/20.07.2021 1.168,07 august39113600-369

Smart TV, diagonala 120 cm, suport pentru 
prindere si boxa activa (2 buc.)

143/26.07.2021Cuceu Claudiu54/20.07.2021 iulie6.200,00 august ■32324100-170

Suplimentare pachete oferite cuplurilor 
care aniversează 50 de ani de căsătorie 

(punga cadou, şampanie, cafea si cutie de 
bomboane), 2 pachete

144/27.07.2021Lai Cristina51760/26.07.2021 iulieiulie128,5715897300-571
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Arhi7itîa nrnit orhipampnt tip curca Hp

curent neîntreruptibil pentru, serverul de 
mail care să înlocuiască echimepentul 

defect si achiziţia unui hard disk extern de 
mare capacitate necesar pentru 

redirectionarea si stocarea salvărilor

Cristea Andreea30233132-5 august .146/28.07.202151719/26.07.2021 1.220,00 . iulie72

Produse si servicii necesare pentru buna 
desfasurarea a Turneului de Tenis pentru 
Veterani, ediţia a XV-a, îii perioada 05- 

08.08.2021

148/02.08.2021 ^Lai Cristinaaugust52888/30.07.2021 10.084,0339298700-4 . ■ august .73

Achiziţionarea unui nr. de 8 condici de 
prezenta cu 50 de poziţii, 4 condici de 

prezentă cu 70 de poziţii si 4 condici de 
prezenta cu 20 de poziţii

151/03.08.2021.22900000-9 Băican Carmen .53123/02.08.2021 942,00 august august'74

500 buc. mape din material grabolit de 
culoare vişinie, înmânate cu ocazia oficierii 

căsătoriilor
152/03.08;2021Băicân Carmenseptembrie16685/03.08.2020 12.250,0022462000-6 - aUgust75

Telefoane fixe analogice Panasonic KX- 
TS500 (6 buc.)

153/03.08.202132550000-3 Cristea Andreeaseptembrie53263/02.08.2021 570,00 august76

Masti de protecţie (6.578 buc.), mânuşi 
- unica folosinţa (4.300 buc.), gel 

dezinfectant a l/buc. (65 buc.) si alcool 
sanitar 500 ml/buc (116 buc.)

155/04.08.2021Băican Carmen7.790,0053016/30.07.2021 18143000-3 augustaugust77

Unitate cilindru necesare pentru 
multifuncţionalele Ricoh Mp301 (1 buc.) si 

XEROX 3615 (1 buc.)
157/06.08.2021■ Mezei Corina57/05.08.2021 410,0030125110-5 august august78
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;
Vopsea pentrutrasat teren fotbal, bodon 

15 1(10 buc.)
160/10.08.2021Mezei Corina3.327,7354592/05.08.2021 august44800000-879 august.

Ulei amestec (2 I) si bobina fir Trimmy 
pentru motounealta Husqvarna de la 

Stadion

. 161/11.08.2021Mezei Corina55709/11.08.2021 238,6609211100-2 augustaugust80

162/11,08.2021Mezei Corina58/11.08.2021 126,05 augustScara aluminiu 3 trepte pliabila (1 buc.) 44481000-5 august81

Materiale întreţinere (bison doza 
pardoseala,Super pro banda, capac bronz, 

etc) .
171/30.08,2021:285,71‘58895/24.08.2021 septembrie Baican Carmen44115200-1 august82

173/30,08.2021.septembrie. Baican Carmen62/27.08.2021 2.058,8239710000-2Aparat cafea august83

octombrie Baican Carmen.3.524,58 septembrie16759/30.08.2021 30125100-2Cartuş imprimanta + furnituri birou84
175/01.09.2021

înlocuirea a două panouri (corpuri de 
iluminat) cu LED la Stadionul municipal pt 

pista de zgură
178/03.09.2021octombrie Mezei Corina •septembrie-60968/02.09.2021 2.114,0031681410-085

180/07.09.202161611/06.09.2021 Cristea Andreeaseptembrie86 septembrie36,9831224810-3Achiziţie cabluri specifice

Achiziţie sistem Spikerphone cu 4 
microfoane

, 181/08.09.2021octombrie Cristea Andreeaseptembrie62151/07.09.2021 1.319,3348952000-6.8?

Achiziţie şi montare detector de fum 
Clădirea Transilvania

182/10.09.2021;septembrie Mezei Corinaseptembrie110,0061505/06.09.2021 38431200-788

Produse necesare finalizării lucrărilor de 
- întreţinere, interioare si exterioare la 
 Stadionul Municipal

186/16.09.2021-octombrie . Mezei Corinaseptembrie64108/15,09.2021 714,29- 44100000-189
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25 rulouri de iarba naturala cu o sup. de 1
m2 fiecare {in total 25 nn2)

, .1S7/16.O9,.2021 :63887/14.09.2021 03110000-5 octombrie ■ Mezei Corina315,13 septembrie

Achiziţionarea unei bucăţi de.material din 
piele ecologica 10 m si a 3 buc. de vatelina 

(1,80 m X 2,10 m X 0,02 m)
63962/14.09.2021 189/16.09.2021Cristea Andreeaseptembrie octombrie.273,1619243000-191

înlocuirea unui panou (corp de iluminat) 
Philips cu led, 100 w/buc., de pe un stâlp 

de la Stadionul municipal pt pista de zgură
190/16.09.2021Cristea Andreeaoctombrie64070/15.09.2021 septembrie31681410-0 1.057,1492

Achiziţionarea unei tabele portabile
electronice cu o singura fata pentru

<:iih«;titiiirpa iiiratnrilnr flp fnthal

;
191/16.09;2021Cristea Andreeaoctombrie63886/14.09.2021 septembrie30192170-3 2.100,0093

W-.

Role ĂDF (1 set) si role tractoare sertar 
XEROX Versalink B409 (2 seturi)

192/17.09.2021octombrie Baicân Carmen68/16.09.2021 1.250,00 septembrie30125110-594

■ Foi parcurs persoane (10 buc.), fise 
magazie (500 buc.), folie laminare t4 (2 

topuri) si factura fiscala fata TVA (10 buc.)
194/21.09.2021.octombrie Baican Carmen70/21.09.2021 420,17 septembrie30199700-795

• •;
> ‘r-

Produse necesare înlocuirii filtrelor de apa 
la aparatele instalate la grupurile sociale 

din clădirea Primăriei Mun.Zalau
195/21.09.202169/21.09.2021 octombrie Baican Carmenseptembrie42912310-8 5.378,1596

Protector Led 100 X (1 buc.) si vopsea 
lavabilă alba pentru interior la 15 I (1 buc.)

196/21.09.2021octombrie Mezei Corina65678/20.09.2021 septembrie252,1097. 44800000-8

Gel dezinfectant 1 litru (71 buc.) si alcool 
. sanitar 500 ml (141 buc.)

197/22.09.202165032/17.09.2021 1814300D-3 octombrie Baican Carmen2.976,00 septembrie98

Achiziţia instalaţiilor de iluminat 
ornamental festiv din Mun.Zalau

99 199/23.09.202166379/22.09.2021 septembrie octombrie Baican Carmen45311000-0 86.000,00

Automat de ardere tip LME22.331A2 (1 
buc.)

: .202/30.09.2021septembrie octombrie76/29.09.2021 . Baican Carmen100 44621112-7 840,34
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—Materiolc do-in4fetincro pentru Boza dc
Tenis: vopsea lavabila alba la 15 I (2 buc.), 
rezervor apa toaleta (2 buc.), glet pentru 
reparaţii la 5 kg (4 saci) si trafalet (2 buc.)

44100000-168697/29.09.2021 . 205/01.10.2021420,17, octombrie ■■Mezei Corinaoctombrie'101

Vopsea lavabila alba pentru exterior (20 209/07.10.202178/06.10.2021 octombrie •.44800000-8 Mezei Corina102 300,00 octombrie
kg)

Sticla pentru geam, dim. 48X42 cm (5 
buc.), 46X55cm (1 buc.), 42X48,2 cm (2 

buc.), 42,5X48,5 cm (1 buc.), 51X66,5 cm 
(i buc.) si 47,5X42 cm (1 buc.)

213/13.10.202114820000-5 Gozman Radu79/12.10.2021. noiembrieoctombrie103 294,12

Materiale necesare finalizării unor lucrări 
de intretinere, interioare si exterioare, in 

regie proprie la Stadionul Municipal
218/22.10.202174163/20.10.2021 noiembrie. Mezei Corina :104 octombrie ■ Aî;. ■44100000-1 .894,96

■JcA .<■

J;Anvelope cu profil de iarna (4 
buc.)+demontat anvelope vara, echilibrat 

roti si servicii vulcanizare, pentru 
autoturismul Dacia Daster (SJ06MUN)

222/28.10.2021
-ţf- V

noiembrie85/26.10.2021 octombrie Mezei Corina105 34913000-0 2.100,84

Soluţie parbriz iarna 5 I (30 buc.) si 
odorizant auto (30 buc.)

223/28.10.202183/26.10.2021 noiembrie106 octombrie Mezei Corina39831500-1 436,98

Materiale necesare asigurării sunctionarii 
şi întreţinerii Bazei de Tenis

225/29.10.202176049/27.10.2021 noiembrie Mezei Corina107 octombrie44111400-5 1.512,61

Mănuşi de unică folosinţă (13.200 buc.), 
gel dezinfectant (309 buc.) si alcool sanitar 

500 ml (488 buc.)
. 278/01.11.202176704/29.10.2021 noiembrienoiembie Baican Carmen108 18143000-3 16.330,00

283/04.11.2021109 Calculator birou 12 buc 91/02.11.2021 noiembrienoiembie Mezei Corina30141200-1 1.00840

Sef serviciu, 
ing. Angelica Poj

Director execlitiv, 
ec. Marianzjs^ibus

Director executiv, 
ing. Danut CqsmirKCurea

DT/ŞIAP/AP-CL 1 ex

/
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