
2016 
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte privind atribuirea contractelor 
de servicii având ca obiect Servicii de spălare autoturisme, Cod CPV: 50112300-6 Servicii de spălare a  automobilelor şi 
servicii similare (Rev.2). 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea 
contractului: preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, parter, 
cam. 5, până cel mai târziu 23.12.2016 ora 11. (detalii1), (detalii2) - postat 19.12.2016 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru atribuirea contractelor 
de servicii având ca obiect:Achiziţionarea serviciilor de publicitate media prin TV, publicaţii tipărite şi mediul on-line (anunţuri 
care conţin urări din partea Consiliului Judeţean Botoşani cu ocazia sărbătorilor de iarnă) Cod CPV  79341000-6 Servicii de 
publicitate (Rev.2). Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Data, ora limită şi locul pentru 
depunerea ofertelor: ofertele se vor depune în plic închis la registratura Consiliului Judeţean Botoşani, cam. 5, până cel mai 
târziu 20.12.2016 ora 12:00 
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. (detalii) - postat 16.12.2016  
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 66198 din 28.11.2016 postat pe SEAP privind achiziţia 
serviciilor de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2017 - postat 28.11.2016  
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 66190 din 28.11.2016 postat pe SEAP privind achiziţia 
serviciilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2017 - postat 28.11.2016  
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 65154 din 23.11.2016 postat pe SEAP - achiziţie tehnică 
de calcul - postat 24.11.2016  
* Consiliul Judeţean Botoşani organizează o procedură de achiziţionare a unor servicii de reeditare, tipărire şi multiplicare a 
broşurii de promovare turistică a judeţului Botoşani. Procedura aplicată va fi achiziţie directă, iar acţiunea se încadrează în 
programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2016, cod CPV:79800000-2. Criteriul utilizat în stabilirea ofertei câştigătoare 
este preţul cel mai scăzut în lei fără TVA cu îndeplinirea cerinţelor solicitate. (caiet de sarcini), (colaj foto) - postat 
10.11.2016  
* Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului care are ca obiect întocmire documentaţii tehnice pentru autorizarea 
lucrărilor de desfiinţare (DTAD) pentru 3 obiective din domeniul privat al judeţului Botoşani. - postat 25.10.2016  
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru cumpararea directa a 
unui: “ Documentatii faza DALI pentru lucrari de intretinere si reparatii la imobilul situate in Calea nationala nr. 64 (corp B al 
Consiliului Judetean Botosani + Biblioteca Judeteana)  Cod CPV  71241000-9 –Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, 
analize. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Data, ora limită şi locul pentru depunerea 
ofertelor: ofertele se vor depune în plic închis la registratura Consiliului Judeţean Botoşani, cam. 5, până cel mai târziu 
12.09.2016 ora 10:00 
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. (detalii1), (detalii2), (detalii3) - 
postat 19.08.2016  
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru cumpararea directa a 
unui: “ Documentatii faza DALI pentru lucrari de intretinere si reparatii la imobilul situate in Calea nationala nr. 64 (corp B al 
Consiliului Judetean Botosani + Biblioteca Judeteana)  Cod CPV  71241000-9 –Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, 
analize. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Data, ora limită şi locul pentru depunerea 
ofertelor: ofertele se vor depune în plic închis la registratura Consiliului Judeţean Botoşani, cam. 5, până cel mai târziu 
08.08.2016 ora 10:00 
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. (detalii1), (detalii2), (detalii3) - 
postat 29.07.2016  
* Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare - atribuire contract închiriere teren în suprafaţă de 2.275 mp și construcții în 
suprafață de 518 mp, situate în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă nr. 39, aparţinând domeniului privat al Judeţului Botoşani, 
în vederea desfăşurării unor activităţi care exclud fabricarea băuturilor alcoolice, barurile și alte activități de servire a băuturilor 

alcoolice. (detalii) - postat 05.07.2016 
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru cumpărarea directă a 
unui "CALCULATOR TIP SERVER CU INSTALARE ȘI CONFIGURARE", Cod CPV: 48822000-6 - Servere pentru 
calculatoare. Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru 
atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, 
parter, cam. 5, până cel mai târziu 27.05.2016 ora 10. (detalii) -postat 23.05.2016 
* Anunţ repetare licitaţie publică deschisă cu strigare - atribuire contract închiriere teren în suprafaţă de 2.275 mp și construcții în 
suprafață de 518 mp, situate în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă nr. 39, aparţinând domeniului privat al Judeţului Botoşani, 
în vederea desfăşurării unor activităţi care exclud fabricarea băuturilor alcoolice, barurile și alte activități de servire a băuturilor 
alcoolice. (detalii) - postat 20.04.2016 
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean vă invită să depuneți ofertă privind atribuirea Contractului de "Servicii de 
legare și broșare documente pentru arhivă, cu carton și mucava". Cod CPV: 79971200-Servicii de legare. Modalitatea 
de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul 
cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, parter, cam. 5, până cel mai 
târziu 15.04.2016 ora 12. (detalii)-postat 12.04.2016 
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru cumpărarea direct de 
"EXPERTIZA TEHNICĂ A CLĂDIRII SITUATE ÎN CALEA NAȚIONALĂ NR. 64 (CORP B AL CONSILIULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI+BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ)", Cod CPV: 71319000-7 - Servicii de expertiză (Rev.2). 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea 
contractului: preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, parter, 
cam. 5, până cel mai târziu 14.04.2016 ora 10. (detalii)-postat 06.04.2016 
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, vă invită să depuneți ofertă privind atribuirea Contractului de servicii de 
reparare și întreținere a sistemelor de securitate și a subsistemelor de televiziune cu circuit închis - sediul 
Consiliului Județean Botoșani din Piața Revoluției nr. 1-3, Cod CPV: 50110000-9. Modalitatea de atribuire a contractului 
de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut. Ofertele 
se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, parter, cam. 5, până cel mai târziu 07.04.2016 ora 
12. (detalii)-postat 30.03.2016  
* Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare - atribuire contract închiriere teren în suprafaţă de 2.275 mp și construcții în 
suprafață de 518 mp, situate în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă nr. 39, aparţinând domeniului privat al Judeţului Botoşani, 
în vederea desfăşurării unor activităţi care exclud fabricarea băuturilor alcoolice, barurile și alte activități de servire a băuturilor 
alcoolice. (detalii) - postat 30.03.2016 
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* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru cumpărarea direct de 
"EXPERTIZA TEHNICĂ A CLĂDIRII SITUATE ÎN CALEA NAȚIONALĂ NR. 64 (CORP B AL CONSILIULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI+BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ)", Cod CPV: 71319000-7 - Servicii de expertiză (Rev.2). 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea 
contractului: preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, parter, 
cam. 5, până cel mai târziu 04.04.2016 ora 10. (detalii)-postat 25.03.2016 
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte privind atribuirea Contractului 
de spălare autoturisme din parcul auto propriu, Cod CPV: 50112300-6. 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea 
contractului: preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, parter, 
cam. 5, până cel mai târziu 24.03.2016 ora 12. (detalii)-postat 17.03.2016  
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte privind atribuirea Contractului 
de furnizare materiale de curăţenie: Cod CPV: 39800000-0, Produse de curăţat şi lustruit, 39224000-8 - Mături, perii 
şi alte articole de diverse tipuri, 19640000-4 - Saci şi pungi de polietilenă pentru deşeuri, 39224330-0 - Găleţi. 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea 
contractului: preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, parter, 
cam. 5, până cel mai târziu 25.03.2016 ora 12. (detalii)-postat 17.03.2016  
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte privind atribuirea unui contract 
de: "Servicii de reparaţii autoturisme din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean Botoşani". 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea 
contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis  la registratura Consiliului Judetean Botoşani, 
parter, cam. 5, până cel mai târziu 22.03.2016 ora 12. (detalii) (formulare în MS-word)-postat 16.03.2016 
* Clarificare la achiziţia directă de: "CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE ŞI COPIATOARE", cod CPV:30125100-2  
(detalii)-postat 07.03.2016.  
* Clarificare la achiziţia directă de: "Hârtie copiativă, de scris,ambalaj, plicuri, dosare, imprimate și alte articole de 
papetărie, calculatoarede birou, alte furnituri de birou", cod CPV: 30197600-2; 30192000-1; 30192700-8.(detalii)-
postat 07.03.2016 
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru cumpărarea directă de: 
"Hârtie copiativă, de scris, ambalaj, plicuri, dosare,imprimate și alte articole de papetărie, calculatoare de birou, alte 
furnituride birou", cod  CPV: 30197600-2; 30192000-1; 30192700-8. 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea 
contractului de servicii:preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune în plic închis la registratura Consiliului Judetean Botoşani, 
cam. 5, până cel mai târziu 09.03.2016 ora 11. (detalii)-postat 02.03.2016 
* Prin prezenta, Judetul Botoşani-Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru cumpărarea directă de: 
"CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE ŞI COPIATOARE", cod CPV: 30125100-2. 
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: Achiziţie directă. 
Ofertele se vor depune în plic închis la registratura Consiliului Judetean Botoşani, cam. 5, până cel mai târziu 10.03.2016 ora 
11. 
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. (detalii) - postat 02.03.2016 
* Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare - atribuire contract închiriere spaţiu în suprafaţă de 38,91 mp de la etajul II al 
Policlinicii Stomatologice şi a terenului aferent în suprafaţă de 25,64 mp, situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 9, 
aparţinând domeniului privat al Judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, în vederea desfăşurării unor 
activităţi medicale sau conexe actului medical (detalii) - postat 24.02.2016 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani-Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziţia directă a unui 
contract de "Servicii de publicitate media - anunţuri în presa locală pentru Consiliul Judeţean Botoşani"(detalii) - 
postat16.02.2016 

* Anunţ licitaţie publică deschisă cu strigare - atribuire contract închiriere spaţiu în suprafaţă de 38,91 mp de la etajul II al 
Policlinicii Stomatologice şi a terenului aferent în suprafaţă de 25,64 mp, situat în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 9, 
aparţinând domeniului privat al Judeţului Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, în vederea desfăşurării unor 
activităţi medicale sau conexe actului medical (detalii) - postat 04.02.2016 
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