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DIRECȚIA INVESTI ȚII ȘI ACHIZI ȚII PUBLICE 

 

CONTRACTE DE ACHIZI ȚIE PUBLIC Ă 
 ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2016  
 

 

Nr. 
crt. Denumire obiectiv Contractant Nr. si Data 

contract 

Valoare 
contract, lei 
fara TVA 

Proced. de 
achizitie 
aplicata 

1. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din învatamântul 
primar si gimnazial de stat si privat, precum 
si pentru copiii prescolari din gradinitele de 
stat si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA I – BOTOSANI 

CASA 
PAINII 
S.R.L. 

16592/ 
20.10.2016 

1.104.831,00 
Licitatie 
deschisa 

2. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din învatamântul 
primar si gimnazial de stat si privat, precum 
si pentru copiii prescolari din gradinitele de 
stat si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA II – DOROHOI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

16593/ 
20.10.2016 

561.204,00   
Licitatie 
deschisa 

3. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din învatamântul 
primar si gimnazial de stat si privat, precum 
si pentru copiii prescolari din gradinitele de 
stat si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA III – DARABANI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

16594/ 
20.10.2016 

244.692,00 
Licitatie 
deschisa 

4. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din învatamântul 
primar si gimnazial de stat si privat, precum 
si pentru copiii prescolari din gradinitele de 
stat si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA IV – SAVENI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

16595/ 
20.10.2016 

362.124,00 
Licitatie 
deschisa 

5. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din învatamântul 
primar si gimnazial de stat si privat, precum 
si pentru copiii prescolari din gradinitele de 
stat si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA V – TRUSESTI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

16596/ 
20.10.2016 

315.630,00 
Licitatie 
deschisa 

6. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din învatamântul 
primar si gimnazial de stat si privat, precum 
si pentru copiii prescolari din gradinitele de 
stat si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA VI – SULITA 

LIVAL 
IMPORT-
EXPORT 

S.R.L. 

16597/ 
20.10.2016 

213.948,00 
Licitatie 
deschisa 
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7. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din învatamântul 
primar si gimnazial de stat si privat, precum 
si pentru copiii prescolari din gradinitele de 
stat si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA VII – FLAMÂNZI 

LIVAL 
IMPORT-
EXPORT 

S.R.L. 

16598/ 
20.10.2016 

293.958,00 
Licitatie 
deschisa 

8. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din învatamântul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru 
copiii prescolari din gradinitele de stat si 
private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA I – BOTOSANI 

FIVE 
CONTINEN
TS GROUP 

S.R.L. 

16585/ 
20.10.2016 

2.241.228,60 
Licitatie 
deschisa 

9. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din învatamântul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru 
copiii prescolari din gradinitele de stat si 
private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA II – DOROHOI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

16586/ 
20.10.2016 

1.138.442,40 
Licitatie 
deschisa 

10. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din învatamântul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru 
copiii prescolari din gradinitele de stat si 
private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA III – DARABANI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

16587/ 
20.10.2016 

496.375,20 
Licitatie 
deschisa 

11. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din învatamântul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru 
copiii prescolari din gradinitele de stat si 
private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA IV – SAVENI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

16588/ 
20.10.2016 

734.594,40 
Licitatie 
deschisa 

12. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din învatamântul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru 
copiii prescolari din gradinitele de stat si 
private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA V – TRUSESTI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

16589/ 
20.10.2016 

640.278,00 
Licitatie 
deschisa 

13. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din învatamântul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru 
copiii prescolari din gradinitele de stat si 
private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA VI – SULITA 

FIVE 
CONTINEN
TS GROUP 

S.R.L. 

16590/ 
20.10.2016 

434.008,80 
Licitatie 
deschisa 

14. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din învatamântul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru 
copiii prescolari din gradinitele de stat si 
private cu program normal de 4 ore, în 

FIVE 
CONTINEN
TS GROUP 

S.R.L. 

16591/ 
20.10.2016 

596.314,80 
Licitatie 
deschisa 
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judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017. ZONA VII – FLAMÂNZI 

15. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA I - BOTOSANI 

FIVE 
CONTINEN
TS GROUP 

S.R.L. 

13391/ 
25.08.2016 

373.538,10   

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

16. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA II DOROHOI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

13392/ 
25.08.2016 

189.740,40 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

17. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA III – DARABANI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

13393/ 
25.08.2016 

82.729,20 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

18. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA IV – SAVENI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

13394/ 
25.08.2016 

122.432,40 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

19. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA V – TRUSESTI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

13395/25.0
8.2016 

106.713,00 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

20. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA VI – SULITA 

FIVE 
CONTINEN
TS GROUP 

S.R.L. 

13396/25.0
8.2016 

72.334,80    

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

21. Furnizarea si distributia produselor lactate 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA VII – FLAMÂNZI 

FIVE 
CONTINEN
TS GROUP 

S.R.L. 

13397/ 
25.08.2016 

99.385,80 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

22. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 

CASA 
PAINII 
S.R.L. 

13398/ 
25.08.2016 

184.138,50 
Negociere 
fara anunt 

de 
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pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA I - BOTOSANI 

participare 

23. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA II DOROHOI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

13399/ 
25.08.2016 

93.534,00 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

24. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA III – DARABANI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

13400/ 
25.08.2016 

40.782,00 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

25. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA IV – SAVENI 

SPICUL 2 
S.R.L. 

13401/ 
25.08.2016 

60.354,00 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

26. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA V – TRUSESTI 

 
 
 

SPICUL 2 
S.R.L. 

 
 
 

13402/ 
25.08.2016 

 
 
 

52.605,00 

 
 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

27. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA VI – SULITA 

 
 
 

LIVAL 
IMPORT-
EXPORT 

S.R.L. 

 
 
 
 

13427/ 
25.08.2016 

 
 
 
 

35.658,00 

 
 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

28. Furnizarea si distributia produselor de 
panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat 
si private cu program normal de 4 ore, în 
judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 
2017 ZONA VII – FLAMÂNZI 

 
LIVAL 

IMPORT-
EXPORT 

S.R.L. 

 
 
 

13428/ 
25.08.2016 

 
 
 

48.993,00 

 
Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

29. Servicii de paza pt. obiectivele CMID 
Stauceni si Statiile de transfer Stefanesti si 
Saveni, jud.Botosani 

SC 
DANTEX 
GUARD 

SECURITY 
SRL 

 
 

12285/ 
05.08.2016 

 
 

16.200,00 

Negociere 
fara anunt 

de 
participare 

30. Contract de delegare a gestiunii, prin 
concesiune, a activitatilor de administrare a 
statiilor de transfer, sortare a deseurilor 

 
S.C. DIASIL 
SERVICE 

 
12016/ 

02.08.2016 

 
 

35.244.799,81 

 
 

Licitatie 
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municipale si administrare a depozitului de 
deseuri 

S.R.L. deschisa 

31. Furnizarea si distributia fructelor proaspete 
(MERE) pentru elevii din clasele I – VIII, 
inclusiv clasele pregatitoare, care 
frecventeaza invatamantul de stat si privat 
autorizat/acreditat din judetul Botosani, 
pentru anul scolar 2015–2016 
ZONA I - BOTOSANI 

 
 

FIVE 
CONTINEN
TS GROUP 

S.R.L. 

 
 

295/ 
07.01.2016 

 
 
 

390.959,44 

 
 
 

Licitatie 
deschisa 

32. Furnizarea si distributia fructelor proaspete 
(MERE) pentru elevii din clasele I – VIII, 
inclusiv clasele pregatitoare, care 
frecventeaza invatamantul de stat si privat 
autorizat/acreditat din judetul Botosani, 
pentru anul scolar 2015–2016 
ZONA II - DOROHOI 

 
 

SPICUL 2 
S.R.L. 

 
 

296/ 
07.01.2016 

 
 

183.508,52 

 
 

Licitatie 
deschisa 

33. Furnizarea si distributia fructelor proaspete 
(MERE) pentru elevii din clasele I – VIII, 
inclusiv clasele pregatitoare, care 
frecventeaza invatamantul de stat si privat 
autorizat/acreditat din judetul Botosani, 
pentru anul scolar 2015–2016 
ZONA III - DARABANI 

 
 

SPICUL 2 
S.R.L. 

 
 

297/ 
07.01.2016 

 
 

82.152,36 

 
 

Licitatie 
deschisa 

34. Furnizarea si distributia fructelor proaspete 
(MERE) pentru elevii din clasele I – VIII, 
inclusiv clasele pregatitoare, care 
frecventeaza invatamantul de stat si privat 
autorizat/acreditat din judetul Botosani, 
pentru anul scolar 2015–2016 
ZONA IV - SAVENI 

 
 
 

SPICUL 2 
S.R.L. 

 
 
 

298/ 
07.01.2016 

 
 
 

119.462,60 

 
 
 

Licitatie 
deschisa 

35. Furnizarea si distributia fructelor proaspete 
(MERE) pentru elevii din clasele I – VIII, 
inclusiv clasele pregatitoare, care 
frecventeaza invatamantul de stat si privat 
autorizat/acreditat din judetul Botosani, 
pentru anul scolar 2015–2016 
ZONA V - TRUSESTI 

 
 
 

SPICUL 2 
S.R.L. 

 
 
 

299/ 
07.01.2016 

 
 
 
 

105.396,44 

 
 
 

Licitatie 
deschisa 

36. Furnizarea si distributia fructelor proaspete 
(MERE) pentru elevii din clasele I – VIII, 
inclusiv clasele pregatitoare, care 
frecventeaza invatamantul de stat si privat 
autorizat/acreditat din judetul Botosani, 
pentru anul scolar 2015–2016 
ZONA VI - SULITA 

 
 

LIVAL 
IMPORT-
EXPORT 

S.R.L. 

 
 

300/ 
07.01.2016 

 
 

71.378,28 

 
 

Licitatie 
deschisa 

37. Furnizarea si distributia fructelor proaspete 
(MERE) pentru elevii din clasele I – VIII, 
inclusiv clasele pregatitoare, care 
frecventeaza invatamantul de stat si privat 
autorizat/acreditat din judetul Botosani, 
pentru anul scolar 2015–2016 
ZONA VII - FLAMANZI 

 
 

LIVAL 
IMPORT-
EXPORT 

S.R.L. 

 
 
 

301/07.01.2
016 

 
 
 

97.565,28 

 
 

Licitatie 
deschisa 

38. LOT 1  -  Servicii de paza si protectie a 
bunurilor si valorilor la sediile Consiliului 
Judetean Botosani din str. Calea Nationala 

 
S.C. Dantex 

Guard 

 
 

12880/ 

 
 

66.096 

 
Cerere de 
oferta / 
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nr.64 si str. Sucevei nr.2 (Centrul Militar 
Judetean) din mun. Botosani  

Security 
S.R.L. 

17.08.2016 Procedura 
Simplificata 

39. LOT 2  - Servicii de paza pentru obiectivele 
CMID Stauceni si statiile de transfer 
Stefanesti si Saveni 

S.C. Dantex 
Guard 

Security 
S.R.L. 

 
12881/ 

17.08.2016 

 
39.528 

Cerere de 
oferta / 

Procedura 
Simplificata 

40. LOT 1  - Elaborare documentatii cadastrale si 
intabulare în Cartea Funciara (documentatie 
pentru prima înscriere) pentru drumurile 
judetene DJ 291C, DJ 291B, DJ 292, DJ 291, 
DJ 291E, DJ 208C, DJ 208I, DJ 296B, DJ 
296A, DJ 298A, DJ 207N, aflate în domeniul 
public al judetului Botosani.  

 
 

S.C. 
TOPO_SIST
EM S.R.L. 

 
 

11060/ 
18.07.2016 

 
 
 

            84.950 

 
 

Cerere de 
oferta / 

Procedura 
Simplificata 

41. LOT 2  - Elaborare documentatii cadastrale si 
intabulare în Cartea Funciara pentru 
imobilele - terenuri si constructii aferente – 
care apartin domeniului public al judetului 
Botosani; -Canton Dorohoi, Canton Saveni, 
Canton Oraseni, Canton Bucecea, Canton 
Cismea; -Muzeul G. Enescu Dorohoi, Casa 
Memoriala G. Enescu Liveni, Casa 
Memoriala N.Iorga Botosani, Muzeul de 
Arheologie Saveni; -Sediul administrativ si 
imobilele - Botosani str. I.C.Bratianu, nr. 
59(63); -Centrul de Plasament Prietenia - 
Botosani str. N.Iorga, nr. 33; -Fostul Centru 
de Plasament Sf. Stelian - Botosani, str. 
Miorita, nr. 10 -Centrul de Plasament 
Speranta si Complex Dumbrava Minunata - 
Pomarla; -Centrul de ingrijire tip familial 
Sfantul Ioan - Bucecea; -Centrul de îngrijire 
si asistenta sociala - Adaseni -Centrul de 
ingrijire si asistenta sociala - Leorda; -
Complex apartamente,,Casa mea” Dorohoi - 
situate in Dorohoi Aleea Pacii, nr.7, str. 
Dumbrava Rosie, nr.1,2,3,7, Aleea 
Dumbrava, nr.9,11,15,17, str. Duzilor, 
nr.4,13,15, str. Calea Plevnei, nr.14; -
Complex apartamente,,Floare de Colt” 
Dorohoi - situate in Dorohoi Aleea 
Dumbrava, nr.1,5,13, str. Duzilor, nr.12, str. 
Calea Plevnei, nr.14, Aleea Criva, nr.1, 
Aleea Cristalului, nr.13, str. Stefan cel Mare, 
nr.7, str. Postei, nr.12; -Complex apartamente 
,,Ciresarii” Dorohoi - situate in Dorohoi; str. 
Duzilor, nr.2, str. Calea Plevnei, nr.14, 
Botosani; str. Primaverii, nr.35, B-dul Mihai 
Eminescu, nr.8, str. Octav Onicescu, nr.2; -
Casa Garabet Ciomac Botosani, str. Puschin, 
nr.2; -Complex de servicii destinat copiilor 
care au savarsit o fapta penala si nu raspund 
penal-Manastirea Doamnei, com Curtesti, -
Serviciul Public Comunitar de Evidenta al 

 
 
 
 
 

S.C. 
TOPOGECA

D S.R.L. 

 
 
 
 
 
 

11061/ 
18.07.2016 

 
 
 
 
 
 

29.900 

 
 
 
 

Cerere de 
oferta / 

Procedura 
Simplificata 
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Persoanelor al Jude?ului Botosani, B-dul. 
M.Eminescu, nr. 57, Botosani; -Sanatoriul de 
Neuropsihiatrie Podriga -Cladire Aparare 
Civila, Str. O. Onicescu, nr.11, Botosani 

42. LOT 1  - Elaborare documentatii cadastrale si 
intabulare în Cartea Funciara (documentatie 
pentru prima înscriere) a drumurilor judetene  
- DJ 293, DJ 294A, DJ 298, DJ 291D, DJ 
291K, sector DJ 291D, aflat în domeniul 
public al judetului Botosani 

 
 

S.C. 
GEOCADE

X S.R.L. 

 
 

4221/ 
15.03.2016 

 
 
 

71.000 

Cerere de 
oferta / 

Procedura 
Simplificata 

43. LOT 2  - Elaborare documentatii cadastrale si 
intabulare în Cartea Funciara (documentatie 
pentru prima înscriere) a drumurilor judetene 

- DJ 208D, DJ 282B, DJ 282A, DJ 208H, DJ 
294C, DJ 296, DJ 294B, DJ 208T, DJ 292A, 
sector DJ 296, sector DJ 208D, sector DJ 
282B, sector DJ 294B, aflat în domeniul 
public al judetului Botosani - durata contract 
- 90 de zile de la data primirii ordinului de 
incepere a prestarii serviciilor 

 
 
 
 

S.C. 
GEOCADE

X S.R.L. 

 
 
 
 

4222/ 
15.03.2016 

 
 
 
 

59.800 

 
 

Cerere de 
oferta / 

Procedura 
Simplificata 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ing.Antonela PĂTRAȘCU 


