
Anexa 2 la HCL nr. 169/28.04.2022 

BUGET PROIECT 
 „Consolidarea capacitatii administrative a UAT Municipiul Targoviste de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza Covid-19 prin dotarea unitatilor de invatamant 

preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente si dispozitive medicale 
Axa prioritară: 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 

Obiectiv specific: 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
Apel de propuneri de proiecte: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2 
 

Nr. 
crt. 

Comp. Companie Activitate Subactivitate Categorie Cheltuială 
Tip 

cheltuială 
Id linie 

bugetară 
Produs/ Serviciu U.M. Cantitate 

Preţ unitar 
(fără TVA) 

[LEI] 

Valoare totală 
fără TVA 

Procent 
valoare 

TVA 
Valoare TVA 

Cheltuieli 
eligibile fără 

TVA 

Cheltuieli 
neeligibile 
fără TVA 

TVA eligibil 
TVA 

neeligibil 

Total 
cheltuieli 
eligibile 

Public [LEI] 
Contribuţie 

proprie 
eligibilă 

Nerambursabil 
Cofina-
nțare 
[LEI] 

Justifi-care 

1 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 

achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 

terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 

materiale 
consumabile 

Directa 2844114071 

Sapun lichid 
dezinfectant 

avizat 
Ministerul 
Sănătății 

litru 33352,00 16,00 533632,00 19,00 101390,08 533632,00 0,00 101390,08 0,00 635022,08 635022,08 0,00 635022,08 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

2 1 
Municipiul 

Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 

achiziția de active 
fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 

obiecte de inventar, 
materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 

achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 

terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 

materiale 
consumabile 

Directa 961467313 

Lampi UV-C 
dezinfectare 
sali de clasa 
min. 60 mp 

buc 847,00 1008,40 854114,80 19,00 162281,81 854114,80 0,00 162281,81 0,00 1016396,61 1016396,61 0,00 1016396,61 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

3 1 
Municipiul 

Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 

achiziția de active 
fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 

obiecte de inventar, 
materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 

achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 

terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 

materiale 
consumabile 

Directa 2279085234 

Dezinfectant 
pentru 

dezinfecția prin 
nebulizare 

avizat 
Ministerul 
Sănătății 

litru 16907,00 42,02 710432,14 19,00 134982,11 710432,14 0,00 134982,11 0,00 845414,25 845414,25 0,00 845414,25 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

4 1 
Municipiul 

Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 

achiziția de active 
fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 

obiecte de inventar, 
materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 

active fixe 
corporale 

(altele decât 
terenuri și 

imobile), 
obiecte de 
inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 1399941808 

Halate de 
unica folosinta 

pentru 
personal 

medical, de 
curatenie și de 

bucătărie 

buc 39798,00 4,54 180682,92 19,00 34329,75 180682,92 0,00 34329,75 0,00 215012,67 215012,67 0,00 215012,67 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 
vederea 

dotarii 
unitatilor de 
invatamant. 

5 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 

active fixe 
corporale 

(altele decât 
terenuri și 

imobile), 
obiecte de 
inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 881667797 

Manusi de 
unica folosinta 

pentru 
personal 

medical, de 
curatenie și de 

bucătărie 

set 39798,00 0,67 26664,66 19,00 5066,29 26664,66 0,00 5066,29 0,00 31730,95 31730,95 0,00 31730,95 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 
vederea 

dotarii 
unitatilor de 
invatamant. 

6 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-

SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 

igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 

corporale 
(altele decât 
terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 2928314537 

Masca de 
protectie 

pentru elevi, 
personal 
didactic, 
didactic 

auxiliar si 
nedidactic 

buc 2455148,00 0,25 613787,00 19,00 116619,53 613787,00 0,00 116619,53 0,00 730406,53 730406,53 0,00 730406,53 0 

Conform 

ofertei de 
pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

7 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-

SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 

igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 

(altele decât 
terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 

corporale 
(altele decât 
terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 3904863700 

Masca de 
protectie 
pentru 

prescolari 
peste 5 ani 

buc 136948,00 0,25 34237,00 19,00 6505,03 34237,00 0,00 6505,03 0,00 40742,03 40742,03 0,00 40742,03 0 

Conform 

ofertei de 
pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

8 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 

(altele decât 
terenuri și imobile), 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 

corporale 
(altele decât 

Directa 481940714 
Nebulizator 
mobil pentru 
spatii extinse 

buc 278,00 3781,51 1051259,78 19,00 199739,36 1051259,78 0,00 199739,36 0,00 1250999,14 1250999,14 0,00 1250999,14 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 

vederea 
dotarii 



Nr. 
crt. 

Comp. Companie Activitate Subactivitate Categorie Cheltuială 
Tip 

cheltuială 
Id linie 

bugetară 
Produs/ Serviciu U.M. Cantitate 

Preţ unitar 

(fără TVA) 
[LEI] 

Valoare totală 
fără TVA 

Procent 

valoare 
TVA 

Valoare TVA 

Cheltuieli 

eligibile fără 
TVA 

Cheltuieli 

neeligibile 
fără TVA 

TVA eligibil 
TVA 

neeligibil 

Total 

cheltuieli 
eligibile 

Public [LEI] 

Contribuţie 

proprie 
eligibilă 

Nerambursabil 

Cofina-

nțare 
[LEI] 

Justifi-care 

obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

terenuri și 

imobile), 
obiecte de 
inventar, 
materiale 

consumabile 

unitatilor de 

invatamant. 

9 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-

SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 

igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 

corporale 
(altele decât 
terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 565713352 
Cloramina 

pentru grupuri 
sanitare 

tableta 743700,00 0,17 126429,00 19,00 24021,51 126429,00 0,00 24021,51 0,00 150450,51 150450,51 0,00 150450,51 0 

Conform 

ofertei de 
pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

10 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 

FURNIZARE 
ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 

Subactivitate: 
Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 

(altele decât 
terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 
terenuri și 
imobile), 

obiecte de 

inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 1872170422 

Dezinfectant 
concentrat 

pentru 
pardoseli 1/50 

(20 ml 
dezinfectant la 
1 l apa) avizat 

Ministerul 
Sănătății 

litru 10793,00 40,34 435389,62 19,00 82724,03 435389,62 0,00 82724,03 0,00 518113,65 518113,65 0,00 518113,65 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 
vederea 
dotarii 

unitatilor de 

invatamant. 

11 1 
Municipiul 

Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 

achiziția de active 
fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 

obiecte de inventar, 
materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 

active fixe 
corporale 

(altele decât 
terenuri și 

imobile), 
obiecte de 
inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 2196703581 

Dezinfectant 
concentrat 

pentru 
suprafete 1/50 

(20 ml 
dezinfectant la 
1 l apa) avizat 

Ministerul 
Sănătății 

litru 1340,00 40,34 54055,60 19,00 10270,56 54055,60 0,00 10270,56 0,00 64326,16 64326,16 0,00 64326,16 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 
vederea 

dotarii 
unitatilor de 
invatamant. 

12 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-

SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 

igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 

(altele decât 
terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 

corporale 
(altele decât 
terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 2079560327 
Mop de 
bumbac  

buc 7344,00 12,77 93782,88 19,00 17818,75 93782,88 0,00 17818,75 0,00 111601,63 111601,63 0,00 111601,63 0 

Conform 

ofertei de 
pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

13 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 

FURNIZARE 
ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 

Subactivitate: 
Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 

(altele decât 
terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 
terenuri și 
imobile), 

obiecte de 

inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 841841231 
Laveta 

microfibra 
buc 14688,00 3,53 51848,64 19,00 9851,24 51848,64 0,00 9851,24 0,00 61699,88 61699,88 0,00 61699,88 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 
vederea 
dotarii 

unitatilor de 

invatamant. 

14 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 

FURNIZARE 
ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 

Subactivitate: 
Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 
terenuri și 
imobile), 

obiecte de 

inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 1159168924 

Carucior 
pentru 

curatenie cu 2 
galeti și 
storcator 

buc 164,00 297,48 48786,72 19,00 9269,48 48786,72 0,00 9269,48 0,00 58056,20 58056,20 0,00 58056,20 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 
vederea 
dotarii 

unitatilor de 

invatamant. 

15 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 

FURNIZARE 
ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 

Subactivitate: 
Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 
achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 
terenuri și 
imobile), 

obiecte de 

inventar, 
materiale 

consumabile 

Directa 3079115432 Saci menajeri  buc 14373,00 4,62 66403,26 19,00 12616,62 66403,26 0,00 12616,62 0,00 79019,88 79019,88 0,00 79019,88 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 
vederea 
dotarii 

unitatilor de 

invatamant. 

16 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 

achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 

terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 

materiale 
consumabile 

Directa 4294912562 
Coș de gunoi 
cu pedala si 

capac  
buc 2143,00 58,82 126051,26 19,00 23949,74 126051,26 0,00 23949,74 0,00 150001,00 150001,00 0,00 150001,00 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

17 1 
Municipiul 

Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 

achiziția de active 
fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 

obiecte de inventar, 
materii prime și 

materiale, inclusiv 
materiale 

consumabile 

cheltuieli cu 

achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 

terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 

materiale 
consumabile 

Directa 12454813 
Dispenser cu 
senzori pentru 
sapun lichid 

buc 1480,00 252,10 373108,00 19,00 70890,52 373108,00 0,00 70890,52 0,00 443998,52 443998,52 0,00 443998,52 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

18 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 

FURNIZARE 
ECHIPAMENTE 

IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 

Subactivitate: 
Furnizarea 

echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 

cheltuieli cu 
achiziția de 

active fixe 
corporale 

(altele decât 
terenuri și 

imobile), 

Directa 1178850623 

Dispenser cu 
senzori pentru 
dezinfectant 

maini 

buc 740,00 252,10 186554,00 19,00 35445,26 186554,00 0,00 35445,26 0,00 221999,26 221999,26 0,00 221999,26 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 
vederea 
dotarii 

unitatilor de 

invatamant. 



Nr. 
crt. 

Comp. Companie Activitate Subactivitate Categorie Cheltuială 
Tip 

cheltuială 
Id linie 

bugetară 
Produs/ Serviciu U.M. Cantitate 

Preţ unitar 

(fără TVA) 
[LEI] 

Valoare totală 
fără TVA 

Procent 

valoare 
TVA 

Valoare TVA 

Cheltuieli 

eligibile fără 
TVA 

Cheltuieli 

neeligibile 
fără TVA 

TVA eligibil 
TVA 

neeligibil 

Total 

cheltuieli 
eligibile 

Public [LEI] 

Contribuţie 

proprie 
eligibilă 

Nerambursabil 

Cofina-

nțare 
[LEI] 

Justifi-care 

materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

obiecte de 

inventar, 
materiale 

consumabile 

19 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 

achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 

terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 

materiale 
consumabile 

Directa 131946385 

Statie 
igienizare cu 

dispenser 
automat cu 

senzori pentru 
dezinfectant 

maini 

buc 1403,00 840,34 1178997,02 19,00 224009,43 1178997,02 0,00 224009,43 0,00 1403006,45 1403006,45 0,00 1403006,45 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

20 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate III: 
FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 
IGIENICO-
SANITARE 

III.2. 
Subactivitate: 

Furnizarea 
echipamentelor 
igienico-sanitare 

cheltuieli cu 
achiziția de active 

fixe corporale 
(altele decât 

terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 

materii prime și 
materiale, inclusiv 

materiale 
consumabile 

cheltuieli cu 

achiziția de 
active fixe 
corporale 

(altele decât 

terenuri și 
imobile), 

obiecte de 
inventar, 

materiale 
consumabile 

Directa 731784528 

Dezinfectant 
mâini avizat 
Ministerul 
Sănătății 

litri 33225,00 33,61 1116692,25 19,00 212171,53 1116692,25 0,00 212171,53 0,00 1328863,78 1328863,78 0,00 1328863,78 0 

Conform 
ofertei de 

pret in 

vederea 
dotarii 

unitatilor de 
invatamant. 

21 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate V: 
SERVICII DE 

AUDIT FINANCIAR 

V.2. 

Subactivitate: 
Servicii de audit 

financiar final 

cheltuieli cu auditul 

achiziționat de 
beneficiar pentru 

proiect 

cheltuieli cu 

auditul 
achiziționat de 

beneficiar 
pentru proiect 

Directa 3911901838 Audit financiar buc 1,00 4200,00 4200,00 19,00 798,00 4200,00 0,00 798,00 0,00 4998,00 4998,00 0,00 4998,00 0 
Necesar 

proiect: Audit 
financiar 

22 1 
Municipiul 

Targoviste 

Activitate IV: 
FURNIZARE 

MATERIALE DE 
INFORMARE SI 
PUBLICITATE 

IV.2. 
Subactivitate: 

Furnizare 

materiale de 
informare si 
publicitate 

cheltuieli de 
informare, 

comunicare și 
publicitate 

cheltuieli de 
informare și 
publicitate 

pentru proiect, 
care rezultă din 

obligațiile 
beneficiarului 

Directa 1942305632 
Materiale de 
informare si 
publicitate 

buc 1,00 14115,36 14115,36 19,00 2681,92 14115,36 0,00 2681,92 0,00 16797,28 16797,28 0,00 16797,28 0 

Necesar 
proiect: 

Materiale de 
informare si 

publicitate, 
ofertat 

conform 
oferta de pret 

23 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate II. 
MANAGEMENTUL 

PROIECTULUI 

II.2. 
Subactivitate: 
Managementul 

proiectului 

cheltuieli aferente 
managementului de 

proiect 

cheltuieli 
salariale cu 
echipa de 

management 
proiect 

Directa 1094005103 
Cheltuieli 
salariale 

echipa UIP 
buc 1,00 14258,81 14258,81 0,00 0,00 14258,81 0,00 0,00 0,00 14258,81 14258,81 0,00 14258,81 0 

Necesar 
proiect: 

Cheltuieli 

salariale 
echipa UIP 

24 1 
Municipiul 
Targoviste 

Activitate II. 
MANAGEMENTUL 

PROIECTULUI 

II.3. 

Subactivitate: 
Consultanta 

pentru 
managementul 

proiectului 

cheltuieli aferente 
managementului de 

proiect 

cheltuieli cu 
servicii de 

management 
proiect 

Directa 4202966438 
Consultanta in 
management 

buc 1,00 8088,00 8088,00 19,00 1536,72 8088,00 0,00 1536,72 0,00 9624,72 9624,72 0,00 9624,72 0 
Necesar 
proiect. 

TOTAL: 7903570,72  1498969,27 7903570,72 0,00 1498969,27 0,00 9402539,99 9402539,99 0,00 9402539,99 0,00  

 

 

                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL 

                                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea 

                           

 

 

 


