
 

CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE CU VALOARE MAI MARE DE 5.000 EURO 

Aferente lunii decembrie 2021 
 

Nr. 

Crt. 
Număr  

contract 

Tip  

contract 

Obiect  

contract 

Procedura 

de achiziție 

aplicată 

Contractant 
(Furnizor/ 

Prestator/Executant) 

Număr 

ofertanți/ 

participanți 

Valoare 

contract 

Fără TVA 

Valoare acte 

adiționale 

Sursa de 

finanțare 

Durată 

contract 

1 Contract nr. 

47492/08.12.2021 

Servicii  Servicii de actualizare 

expertiză tehnică la faza 
de proiectare PT pentru 

proiectul „Modernizarea 

infrastructurii 
corespunzătoare 

Colegiului Economic 

Delta Dunării din 
Municipiul Tulcea prin 

echipare educațională” 

Achiziție 

directă 

S.C. 3D Arhi-Pro Team S.R.L. Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 30.03.2023 

2 Contract nr. 

47497/08.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 
studiu geotehnic, studiu 

topografic, studiu trafic, 

Plan Urbanistic Zonal 
(PUZ) și Regulament 

Local de Urbanism 

(RLU) aferent PUZ 
pentru obiectivele de 

investiții: “Construire 

Centru Multifuncțional 

Cartier E3, Municipiul 

Tulcea”, “Construire 

Creșă Cartier E3, 
Municipiul Tulcea”, 

“Construire locuințe 

sociale, Cartier E3, 
Municipiul Tulcea” 

Achiziție 
directă 

S.V. Total Business Land S.R.L. Nu este cazul. 129.500,00 Nu este cazul. Buget local 7 luni, din care 
6 luni termen 

prestare 

servicii 

3 Contract nr. 

47610/09.12.2021 

Servicii Servicii de proiectare 

tehnică, detalii de 
execuție, documentații 

suport și asistență 

tehnică din partea 
proiectantului pentru 

proiectul „Modernizarea 

infrastructurii 
corespunzătoare 

Grădiniței cu program 

prelungit nr. 12, 
Municipiul Tulcea, prin 

eficiență energetică” 

Achiziție 

directă 

S.C. Proiect Expert Consult 

Design S.R.L. 

Nu este cazul. 98.000,00 Nu este cazul. Buget local 30.11.2023 

4 Contract nr. 

47720/09.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 
studiu topografic pentru 

obiectivul de investiții 

„Modernizare Parc 
Victoria, Municipiul 

Tulcea” 

Achiziție 
directă 

S.C. Global Lupad S.R.L. Nu este cazul. 28.500,00 Nu este cazul. Buget local 90 zile, din 
care 60 de zile 

termen 

prestare 
servicii 



5 Contract nr. 

48068/13.12.2021 

Servicii Servicii de revizuire a 

proiectului tehnic 

aferent lucrărilor de 
extindere a sediului 

Poliției Locale Tulcea, 

în cadrul proiectului 
CBC Safety – 

Prevenirea și 

combaterea 
criminalității organizate 

și cooperarea 

polițienească prin centre 
transfrontaliere la 

frontiera România-

Ucraina cod EMS ENI 

1HARD/4.3/2 

Achiziție 

directă 

S.C. Tehnoconsult Proiect S.R.L. Nu este cazul. 99.840,00 Nu este cazul. Buget local 60 zile, din 

care 30 de zile 

termen 
prestare 

servicii 

6 Contract nr. 

48235/13.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 

temă de proiectare, 
studiu de fezabilitate și 

documentații pentru 

avize/acorduri conform 
certificatului de 

urbanism în vederea 

realizării obiectivului de 
investiții “Extindere 

rețea inteligentă de 

distribuție gaze naturale 
în Municipiul Tulcea, 

județul Tulcea” 

Achiziție 

directă 

S.C. Aliana-Team Consulting 

S.R.L. 

Nu este cazul. 134.500,00 Nu este cazul. Buget local 13 luni 

7 Contract nr. 

48318/14.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 
studiu geotehnic, studiu 

topografic, Plan 

Urbanistic Zonal (PUZ) 
și regulament Local de 

Urbanism (RLU) aferent 

PUZ pentru obiectivul 
de investiții “Construire 

Centru pentru îngrijire 

persoane vârstnice, 
Municipiul Tulcea” 

Achiziție 
directă 

S.C. Nexus Construction 
Consulting S.R.L. 

Nu este cazul. 50.000,00 Nu este cazul. Buget local 7 luni, din care 
6 luni termen 

prestare 

servicii 

8 Contract nr. 

48443/14.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 

studiu geotehnic, audit 

energetic și certificat de 

performanță energetică 

inițial pentru imobilele 

bloc 1, bloc 2, bloc 5, 
bloc 6, bloc 8, bloc 9, 

bloc 10 și bloc 11, 

strada Gării din 
Municipiul Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. Dat Constructive S.R.L. Nu este cazul. 130.000,00 Nu este cazul. Buget local 60 zile, din 

care 30 de zile 

termen 

prestare 

servicii 

9 Contract nr. 

48584/14.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare  a 

auditului energetic, 
certificatului de 

performanță energetică 

inițial, documentațiilor 

Achiziție 

directă 

S.C. Aqua Structural Design 

S.R.L. 

Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 120 zile, din 

care 90 de zile 
termen 

prestare 

servicii 



pentru avize/acorduri 

conform certificatului 

de urbanism, inclusiv 
avizul de la Ministerul 

Educației și a 

documentației de 
avizare a lucrărilor de 

intervenții (D.A.L.I.) 

pentru imobilul din 
Aleea Mugurel nr. 4, 

Municipiul Tulcea în 

care funcționează 
Grădinița cu program 

prelungit nr. 18 

10 Contract nr. 

48591/14.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare a 

auditului energetic și a 

certificatului de 

performanță energetică 
inițial, a documentațiilor 

pentru avize/acorduri 

conform certificatului 
de urbanism, inclusiv 

avizul de la Ministerul 

Educației și a 
documentației de 

avizare a lucrărilor de 

intervenții (D.A.L.I.) 
pentru imobilul din str. 

Babadag nr. 136, 

Municipiul Tulcea în 
care funcționează 

Școala Gimnazială 

„Elena Doamnă” 

Achiziție 

directă 

S.C. Aqua Structural Design 

S.R.L. 

Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 120 zile, din 

care 90 de zile 

termen 

prestare 
servicii 

11 Contract nr. 

48598/14.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare  a 

auditului energetic, 

certificatului de 
performanță energetică 

inițial, documentațiilor 

pentru avize/acorduri 
conform certificatului 

de urbanism, inclusiv 

avizul de la Ministerul 
Educației și a 

documentației de 

avizare a lucrărilor de 
intervenții (D.A.L.I.) 

pentru imobilul din 

Aleea Stejarului nr. 12, 
Municipiul Tulcea în 

care funcționează 

Grădinița cu program 
prelungit nr. 17 

Achiziție 

directă 

S.C. Aqua Structural Design 

S.R.L. 

Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 120 zile, din 

care 90 de zile 

termen 
prestare 

servicii 

12 Contract nr. 

48760/15.12.2021 

Furnizare Furnizare aplicație de 

tip portal web-GIS 
„Managementul 

Achiziție 

directă 

S.C. Fida Solutions S.R.L. Nu este cazul. 135.000,00 Nu este cazul. Buget local 15 luni, din are 

3 luni furnizare 
aplicație și 12 



parcărilor de reședință 

din Municipiul Tulcea” 

luni servicii 

mentenanță 

13 Contract nr. 

49198/17.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 
studiu topografic pentru 

imobilele bloc 1, bloc 2, 

bloc 5, bloc 6, bloc 8, 
bloc 9, bloc 10 și bloc 

11 strada Gării, 

Municipiul Tulcea 

Achiziție 
directă 

PFS Ioniță Alina-Daniela Nu este cazul. 80.000,00 Nu este cazul. Buget local 75 zile, din 
care 45 zile 

termen 

prestare 
servicii 

14 Contract nr. 

49484/20.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 
documentație de avizare 

a lucrărilor de 

intervenții (D.A.L.I.) 
pentru obiectivul de 

investiții „Modernizarea 

sistemului de iluminat 
public din UAT 

Municipiul Tulcea” 

Achiziție 
directă 

S.C. Webasist S.R.L. Nu este cazul. 80.000,00 Nu este cazul. Buget local 60 zile, din 
care 30 de zile 

termen 

prestare 
servicii 

15 Contract nr. 

49489/20.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 
audit luminotehnic și 

audit energetiv pentru 

obiectivul de investiții 
„Modernizarea 

sistemului de iluminat 

public din UAT 
Municipiul Tulcea” 

Achiziție 
directă 

S.C. Webasist S.R.L. Nu este cazul. 80.000,00 Nu este cazul. Buget local 60 zile, din 
care 30 de zile 

termen 

prestare 
servicii 

16 Contract nr. 

49978/22.12.2021 

Servicii Servicii de arhivare și 

selecționare documente 

Achiziție 

directă 

S.C. Innovation Services 

Solutions S.R.L. 

Nu este cazul. 81.648,00 Nu este cazul. Buget local 5 luni, din care 4 

luni termen 

prestare servicii 

17 Contract nr. 

50034/22.12.2021 

Servicii Servicii de realizare a 
Planului de Acțiune 

privind Energia 

Durabilă și Clima – 
PAEDC 2030 

Achiziție 
directă 

Agenția Locală a Energiei Alba 
(ALEA) 

Nu este cazul. 50.000,00 Nu este cazul. Buget local 11 luni, din 
care 10 luni 

termen 

prestare 
servicii 

18 Contract nr. 

50052/22.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 

temă de proiectare, 
expertiză tehnică, studiu 

topografic, studiu 

geotehnic și studiu 
istoric pentru imobilul 

din strada 14 Noiembrie 

nr. 3, Municipiul Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 90 zile, din 

care 60 de zile 
termen 

prestare 

servicii 

19 Contract nr. 

50054/22.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 

temă de proiectare, 

expertiză tehnică, studiu 
topografic, studiu 

geotehnic și studiu 

istoric pentru imobilul 
din strada 14 Noiembrie 

nr. 26, Municipiul 

Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 90 zile, din 

care 60 de zile 

termen 
prestare 

servicii 

20 Contract nr. 

50057/22.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 
temă de proiectare, 

expertiză tehnică, studiu 

topografic, studiu 

Achiziție 
directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 90 zile, din 
care 60 de zile 

termen 

prestare 



 
*Prezentul centralizator este întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din Regulamentul privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei 

Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 246/30.08.2021. 

 

 

 

geotehnic și studiu 

istoric pentru imobilul 

din strada Gloriei nr. 6, 
Municipiul Tulcea 

servicii 

21 Contract nr. 

50062/22.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 

temă de proiectare, 
expertiză tehnică, studiu 

topografic, studiu 

geotehnic și studiu 
istoric pentru imobilul 

din strada 14 Noiembrie 

nr. 14, Municipiul 
Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 90 zile, din 

care 60 de zile 
termen 

prestare 

servicii 

22 Contract nr. 

50067/22.12.2021 

Servicii Servicii de elaborare 

temă de proiectare, 

expertiză tehnică, studiu 
topografic, studiu 

geotehnic și studiu 

istoric pentru imobilul 
din strada 14 Noiembrie 

nr. 24A, Municipiul 

Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 90 zile, din 

care 60 de zile 

termen 
prestare 

servicii 

23 Contract nr. 

50748/29.12.2021 

Servicii Servicii de expertiză 

tehnică și studiu 

geotehnic pentru 
imobilul de locuințe 

bloc C3C, str. 

Labirintului, Municipiul 
Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. Professional Engineering 

Consulting S.R.L. 

Nu este cazul. 80.000,00 Nu este cazul. Buget local 7 luni, din care 

6 luni termen 

prestare 
servicii 

24 Contract nr. 

50912/30.12.2021 

Servicii Servicii stomatologice 

în cadrul proiectului 
„Re-Start Neptun – 

Dezvoltare locală 

integrată”  

Procedură 

simplificată 

S.C. J.M.C. Medical S.R.L. 1 ofertantt 194.000,00 Nu este cazul. Buget proiect 

POCU/400/4/
2/125671 

9 luni, din care 

8 luni termen 
prestare 

servicii 


