
CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI BOGDAND

Nr.si data Suma

0 1 2 3 4 5 6

I Achizitii de imobileinclusiv terenuri
1

II Dotari independente 393

1 Achizitionat pompe submersibile 700105/710103 buc 1 6

2 Achizitionat instalatie de vidanjare 740502/710102 buc 1 40

3 Servicii suport SICAP buc 1 11

4

Achizitionare utilaje pentru lucrari de intret.

si gosp.comunala in com.Bogdand ,

Jud Satu Mare buc 2 336

III
Cheltuieli pt.elaborarea studiilor de 

prefezabilitate ,a studiilor de fezabilitate 

si a altor studii aferente obiectivelor

de investitii. 34

1

Intocmire studiu de fezabilitate gradinita 

cu 3 grupe in com.Bogdand,Jud.Satu Mare 65.02.50-71.01.30 buc 1 34

IV
Cheltuieli de expertiza ,proiectare si executie privind consolidarile si 

interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de 

actiuni accidentale si calamitati naturale:

cutremure,inundatii,alunecari,prabusiri si tasari de teren ,incendii 

,accidente tehnice precum si cheltuielile legate de realizarea acestor 

investitii. 817

1 Reabil. Iluminat public in comuna 700600/710130 buc 1 83

2 Reabilitare trotuar in localitatea Bogdand/84.02.50-71.01.30 buc 1 181

3

Modernizare străzi de interes local în

Comuna Bogdand /84.02.03.03-71.01.30 buc 1 411

5
Reabilitare drum comunal Bogdand-Ser

 Dc-4a buc 1 89

6
Intocmire DALI pentru -Modernizare Străzi de interes local în Comuna 

Bogdand 84.02.03.03-71.01.30 buc 1 53

V

Lucrare de foraj,cartarea terenului,fotogrametrie,determinari 

seismologice,consultanță;asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate  

investitiilor,potrivit legii 401

1

Servicii de consultanta ptr.accesare proiecte cu finant.neramburasabila 

70.01-71.01.30 buc 1 23

2

Servicii de consultanta in managementul investitiei PNDR GAL 

70.01.-71.01.30 buc 1 39

3 Servicii de consultanta privind serviciile de salubrizare70.01-71.01.30 buc 1 7

4

Servicii de consultanta ptr.impl.proiect.prin progr.PNDL II 

Modern.Strazi de interes local 84.03.-71.01.30 buc 1 4

5 Execuție foraj alimentare cu apă în localitatea Babța 70.02.50-71.01.30 buc 1 328

VI

cheltuieli de expertiză,proiectare,asistenţă tehnică,pentru probe 

tehnologice şi teste şi predare la beneficicar şi de execuţie privind 

reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu 

excepţia celor incluse la lit.d, astfel cum sunt definite de legislaţia în 

vigoare, inclusiv cheltuielilie necesare pentru obţinerea avizelor, 

autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege

136

1

Intocmirea Documentatiei ptr.strategie de dezvoltare locala a 

Comunei Bogdand 705000/710130 buc 1 35

2

Documentatie pentru avize si autorizatii de gospodarire apelor 

74.01-71.01.30 buc 1 41

3

Asistenta tehnica ptr. Reabil.strazi de interes local in comuna Bogdand 

840303/710130 buc 2 60

Adoptată în şedinţa ordinară din 20.06.2019.
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Nr.total consilieri absenţi: 1 ;

Voturi pentru: 10;

Voturi împotriva: 0 ;

Abţinere:0.

JUDEŢUL SATU MARE                                                                     Anexa nr.1 b la H.C.L. nr.31 din 20.06.2019

LISTA
pozitiei " Alte cheltuieli de investitii " ,defalcata pe categorii de bunuri repartizate   2019

Nr. 

Crt.

Nominalizarea achizitiilor de 

bunuri si a altor cheltuieli de 

investitii

U.M.

Cantit

atea Valoarea

Plati efectuate
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