
CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE CU VALOARE MAI MARE DE 5.000 EURO 

Aferente lunii ianuarie 2022 
 

Nr. 

Crt. 
Număr  

contract 

Tip  

contract 

Obiect  

contract 

Procedura 

de achiziție 

aplicată 

Contractant 
(Furnizor/ 

Prestator/Executant) 

Număr 

ofertanți/ 

participanți 

Valoare 

contract lei 

Fără TVA 

Valoare acte 

adiționale 

Sursa de 

finanțare 

Durată 

contract 

1 Contract nr. 

35/03.01.2022 

Servicii Servicii de mentenanță 

și salvare date pentru 
Softul Informatic 

Integrat 

Achiziție 

directă 

S.C. Sobis Solutions S.R.L. Nu este cazul. 93.000,00 Nu este cazul. Buget local 7 luni, din care 

6 luni durată 
servicii 

2 Contract nr. 

42/03.01.2022 

Servicii Servicii elaborare temă 
de proiectare, studiu de 

fezabilitate și 

documentații pentru 
avize/acorduri conform 

certificatului de 

urbanism, inclusiv 
studiu privind 

posibilitatea utilizării 

unor sisteme alternative 
de eficiență ridicată, în 

vederea realizării 

obiectivului de investiții 
„Construire Creșă 

Lotizare” 

Achiziție 
directă 

S.C. Igloo Associated Architects 
S.R.L. 

Nu este cazul. 98.800,00 Nu este cazul. Buget local 105 zile, din 
care 75 de zile 

termen 

prestare 
servicii 

3 Contract nr. 

649/06.01.2022 

Servicii Elaborare documentație 

de avizare a lucrărilor 

de intervenții (DALI) în 
vederea realizării 

obiectivului de investiții 

„Reabilitarea și 
extinderea sistemului de 

alimentare cu energie 

termică al Municipiului 
Tulcea” 

Procedură 

simplificată 

S.C. Gaz Control S.R.L. 2 ofertanți 422.200,00* 

*Valoare 

redusă la 

suma de 

154.220,00 

prin Actul 

adițional nr. 

1/876/ 

07.01.2022 

Act Adițional nr. 

1/876/07.01.2022 

având ca obiect: 
-modificare 

livrabile servicii; 

-reducere preț la 
suma de 

154.220,00 lei la 

care se adaugă 
TVA;  

-reducere durată 

contract la 60 de 
zile. 

Buget local 120 de zile, din 

care 90 de zile 

durată de 
prestare 

servicii ** 

** Durata 
contractului a 

fost redusă la 

60 de zile, din 
care 40 de zile 

termen 

prestare 
servicii. 

4 Contract nr. 

844/07.01.2022 

Servicii Servicii de elaborare a 

studiului topografic, a 
studiului geotehnic, a 

auditului energetic și a 

certificatului de 

performanță energetică 

inițial pentru imobilul 

bloc M1 din cadrul 
Asociației de Proprietari 

nr. 6 din Municipiul 

Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. Sat Consult S.R.L. Nu este cazul. 40.000,00 Nu este cazul. Buget local 75 zile, din 

care 45 de zile 
termen 

prestare 

servicii 

5 Contract nr. 

845/07.01.2022 

Servicii  Servicii de elaborare 
temă de proiectare, 

documentație de avizare 

a lucrărilor de 
intervenții (DALI) și 

Achiziție 
directă 

S.C. Sat Consult S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 105 zile, din 
care 75 de zile 

termen 

prestare 
servicii 



documentații pentru 

obținere avize/acorduri 

conform certificatului 
de  urbanism în vederea 

realizării obiectivului de 

investiții „Reabilitare 
energetică blocuri P1, 

I1, I2 – Asociația nr. 6” 

6 Contract nr. 

847/07.01.2022 

Servicii  Servicii de elaborare 

temă de proiectare, 
documentație de avizare 

a lucrărilor de 
intervenții (DALI) și 

documentații pentru 

obținere avize/acorduri 
conform certificatului 

de  urbanism în vederea 

realizării obiectivului de 
investiții „Reabilitare 

energetică bloc M1, 

strada Isaccei – 
Asociația nr. 6” 

Achiziție 

directă 

S.C. Sat Consult S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 105 zile, din 

care 75 de zile 
termen 

prestare 
servicii 

7 Contract nr. 

848/07.01.2022 

Servicii Servicii de elaborare a 

studiului topografic, a 

studiului geotehnic, a 
auditului energetic și a 

certificatului de 

performanță energetică 
inițial pentru imobilele 

bloc P1, bloc I1, bloc I2 

din cadrul Asociației de 
Proprietari nr. 6 din 

Municipiul Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. Sat Consult S.R.L. Nu este cazul. 40.000,00 Nu este cazul. Buget local 75 zile, din 

care 45 de zile 

termen 
prestare 

servicii 

8 Contract nr. 

849/07.01.2022 

Servicii  Servicii de elaborare 
temă de proiectare, 

documentație de avizare 

a lucrărilor de 
intervenții (DALI) și 

documentații pentru 

obținere avize/acorduri 
conform certificatului 

de  urbanism în vederea 

realizării obiectivului de 
investiții „Reabilitare 

energetică blocuri B1 și 

B2, strada Unirii – 
Asociația nr. 6” 

Achiziție 
directă 

S.C. Sat Consult S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 105 zile, din 
care 75 de zile 

termen 

prestare 
servicii 

9 Contract nr. 

850/07.01.2022 

Servicii Servicii de elaborare a 

studiului topografic, a 
studiului geotehnic, a 

auditului energetic și a 

certificatului de 
performanță energetică 

inițial pentru imobilele 

bloc B1 și bloc B2 din 
cadrul Asociației de 

Achiziție 

directă 

S.C. Sat Consult S.R.L. Nu este cazul. 40.000,00 Nu este cazul. Buget local 75 zile, din 

care 45 de zile 
termen 

prestare 

servicii 



Proprietari nr. 6 din 

Municipiul Tulcea 

10 Contract nr. 

2757/20.01.2022 

Furnizare Furnizare utilaje pentru 

lucrări publice: Lot 1 – 
Automăturătoare medie 

cu structură modulară 

interschimbabilă cu 
posibilitatea demontării 

șasiu – suprastructură cu 

dotări suplimentare, 
lama pentru zăpadă și 

răspânditor material 
antiderapant 

Licitație 

deschisă 

S.C. Grădinariu Import Export 

S.R.L. 

1 ofertant 755.900,00 Nu este cazul. Buget local 75 zile, din 

care 45 de zile 
termen livrare 

produs 

11 Contract nr. 

2758/20.01.2022 

Furnizare Furnizare utilaje pentru 

lucrări publice: Lot 2 – 

Autovehicul 4x4 

multifuncțional dotat cu 

echipamente întreținere 

carosabil pentru 
perioada iarnă-vară 

Licitație 

deschisă 

S.C. Grădinariu Import Export 

S.R.L. 

1 ofertant 419.900,00 Nu este cazul. Buget local 75 zile, din 

care 45 de zile 

termen livrare 

produs 

12 Contract nr. 

3195/26.01.2022 

Servicii Servicii de elaborare a 

temei de proiectare, a 
documentației de 

avizare a lucrărilor de 

intervenții DALI și a 
documentațiilor pentru 

avize/acorduri conform 

certificatului de 
urbanism în vederea 

realizării următoarelor 

obiective de investiții: 
„Reabilitare energetică 

bloc 6, strada Gării nr. 

12 – Asociația Bloc 6 
Gării”; 

„Reabilitare energetică 

bloc 8, strada Gării nr. 
16 – Asociația Bloc nr. 

8” și 

„Reabilitare energetică 
bloc 9, strada Gării nr. 

18 – Asociația Scara 

Noastră” 

Achiziție 

directă 

S.C. 3D Arhi-Pro TeamS.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 105 zile, din 

care 75 de zile 
termen de 

prestare 

servicii 

13 Contract nr. 

3196/26.01.2022 

Servicii Servicii de elaborare a 

temei de proiectare, a 

documentației de 
avizare a lucrărilor de 

intervenții DALI și a 

documentațiilor pentru 
avize/acorduri conform 

certificatului de 

urbanism în vederea 
realizării următoarelor 

obiective de investiții: 

„Reabilitare energetică 
bloc 1, strada Gării nr. 2 

Achiziție 

directă 

S.C. DAT Constructive S.R.L. Nu este cazul. 120.000,00 Nu este cazul. Buget local 105 zile, din 

care 75 de zile 

termen de 
prestare 

servicii 



 
*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. 

 

 

 

– Asociația 2001”; 

„Reabilitare energetică 

bloc 2, strada Gării nr. 4 
– Asociația 2000” și 

„Reabilitare energetică 

bloc 5, strada Gării nr. 
10 – Asociația Nufărul” 

14 Contract nr. 

3725/28.01.2022 

Servicii Servicii de elaborare 

temă de proiectare, 

documentații de avizare 
a lucrărilor de 

intervenții (DALI) și 
documentații pentru 

avize/acorduri conform 

certificatului de 
urbanism în vederea 

realizării următoarelor 

obiective de investiții: 
„Reabilitare energetică 

bloc 10, strada Gării nr. 

20 – Asociația nr. 10” și 
„Reabilitare energetică 

bloc 11, strada Gării nr. 

22 – Asociația Gării 
bloc 11” 

Achiziție 

directă 

S.C. Forum 105 Arhitectura 

S.R.L. 

Nu este cazul. 80.000,00 Nu este cazul. Buget local 105 zile, din 

care 75 de zile 

termen de 
prestare 

servicii 

15 Contract nr. 

3800/31.01.2022 

Servicii Servicii medicale de 

medicina muncii și 

servicii de evaluare 
psihologică polițiști 

locali din cadrul 

Direcției de Poliție 
Locală Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. Sunmed S.R.L. Nu este cazul. 49.970,00 Nu este cazul. Buget local 12 luni 

16 Contract nr. 

3961/31.01.2022 

Servicii Servicii de preluare, 

transport și neutralizare 
a deșeurilor rezultate din 

activități medicale la 

Centrul de vaccinare 
„Daniel Iulian Pohariu” 

din Municipiul Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. Luxury Estetiq S.R.L. Nu este cazul. 34.300,00 Nu este cazul. Buget local 12 luni 


