
CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE CU VALOARE MAI MARE DE 5.000 EURO 

Aferente lunii martie 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. 

10498/10.03.2022 

Furnizare Indicatoare denumire stradală, numere de 
imobil și indicatoare pentru toate scările 

blocurilor și asociațiilor de proprietari din 

Municipiul Tulcea 

Procedură 
simplificată 

S.C. Loial Impex 
S.R.L. 

3 ofertanți 488.106,40 

 

Nu este cazul. Buget local 60 zile 

2 Contract nr. 

9237/02.03.2022 

Servicii Servicii elaborare temă de proiectare, 

documentație de avizare lucrări de intervenții 

(DALI) și documentații pentru avize/acorduri 
conform certificat de urbanism în vederea 

realizării obiectivului de investiții 

„Reabilitare energetică bloc 1C, strada Portului 
– Asociația nr. 2” 

Achiziție 

directă 

S.C. Seira Rav 

Automatic S.R.L. 

  

Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget local 100 zile, din 

care 70 de zile 

termen de 
prestare 

servicii 

3 Contract nr. 

9246/02.03.2022 

Servicii Servicii elaborare temă de proiectare, 

documentație de avizare lucrări de intervenții 
(DALI) și documentații pentru avize/acorduri 

conform certificat de urbanism în vederea 

realizării obiectivului de investiții 
„Reabilitare energetică bloc 1A, strada Portului 

– Asociația „Gospodarul” 

Achiziție 

directă 

S.C. Seira Rav 

Automatic S.R.L. 
  

Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget local 100 zile, din 

care 70 de zile 
termen de 

prestare 

servicii 

4 Contract nr. 

9256/02.03.2022 

Servicii Servicii elaborare temă de proiectare, 

documentație de avizare lucrări de intervenții 
(DALI) și documentații pentru avize/acorduri 

conform certificat de urbanism în vederea 

realizării obiectivului de investiții  
„Reabilitare energetică bloc 1B, strada Portului 

– Asociația nr. 1” 

Achiziție 

directă 

S.C. Seira Rav 

Automatic S.R.L. 
  

Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget local 100 zile, din 

care 70 de zile 
termen de 

prestare 

servicii 

5 Contract nr. 

9257/02.03.2022 

Servicii Servicii elaborare temă de proiectare, 
documentație de avizare lucrări de intervenții 

(DALI) și documentații pentru avize/acorduri 

conform certificat de urbanism în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Reabilitare 

energetică bloc 19, strada 1848 – Asociația de 

proprietari nr. 55” 

Achiziție 
directă 

S.C. Seira Rav 
Automatic S.R.L. 

  

Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget local 100 zile, din 
care 70 de zile 

termen de 

prestare 
servicii 

6 Contract nr. 

9514/03.03.2022 

Servicii Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul 
„Eficientizarea energetică a blocurilor de 

locuințe din strada Gării, bl. 13, bl. 14, bl. 15, 
bl. 16, bl. 17, bl. 18, bl. 19, bl. 20, bl. 21 – 

Asociația 45, Municipiul Tulcea”, cod SMIS 

130428 

Achiziție 
directă 

S.C. ABC Building 
Quality S.R.L. 

Nu este cazul. 58.200,00 Nu este cazul. Buget 
proiect 

72 luni, din 
care 12 luni 

supervizare 
lucrări și 60 

luni post 

construcție 

7 Contract nr. 

11014/14.03.2022 

Servicii Servicii de formare profesională – curs de 
arboricultură pentru 8 (opt) persoane  

Achiziție 
directă 

S.C. RPR  
Biroul de Studii 

Contemporane 

S.R.L. 

Nu este cazul. 26.750,00 

 

Nu este cazul. Buget local 90 zile 

8 Contract nr. 

11109/15.03.2022 

Servicii Servicii elaborare audit energetic, certificat de 

performanță energetică inițial, documentații 

pentru avize/ acorduri conform certificat de 
urbanism și documentație de avizare lucrări de 

intervenții (DALI) pentru imobilul din strada 14 

Noiembrie nr. 3, Municipiul Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions 

S.R.L. 

Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 110 zile, din 

care 80 de zile 

termen de 
prestare 

servicii 

9 Contract nr. Servicii Servicii elaborare audit energetic, certificat de Achiziție S.C. CEC Solutions Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 110 zile, din 



11116/15.03.2022 performanță energetică inițial, documentații 

pentru avize/ acorduri conform certificat de 

urbanism și documentație de avizare lucrări de 

intervenții (DALI) pentru imobilul din strada 14 

Noiembrie nr. 26, Municipiul Tulcea 

directă S.R.L. care 80 de zile 

termen de 

prestare 

servicii 

10 Contract nr. 

11120/15.03.2022 

Servicii Servicii elaborare audit energetic, certificat de 

performanță energetică inițial, documentații 
pentru avize/ acorduri conform certificat de 

urbanism și documentație de avizare lucrări de 

intervenții (DALI) pentru imobilul din strada 14 
Noiembrie nr. 24A, Municipiul Tulcea  

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions 

S.R.L. 

Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 110 zile, din 

care 80 de zile 
termen de 

prestare 

servicii 

11 Contract nr. 

11128/15.03.2022 

Servicii Servicii elaborare audit energetic, certificat de 

performanță energetică inițial, documentații 
pentru avize/ acorduri conform certificat de 

urbanism și documentație de avizare lucrări de 

intervenții (DALI) pentru imobilul din strada 14 
Noiembrie nr. 14, Municipiul Tulcea  

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions 

S.R.L. 

Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 110 zile, din 

care 80 de zile 
termen de 

prestare 

servicii 

12 Contract nr. 

11133/15.03.2022 

Servicii Servicii elaborare audit energetic, certificat de 

performanță energetică inițial, documentații 

pentru avize/ acorduri conform certificat de 
urbanism și documentație de avizare lucrări de 

intervenții (DALI) pentru imobilul din strada 

Gloriei nr. 6, Municipiul Tulcea  

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions 

S.R.L. 

Nu este cazul. 100.000,00 Nu este cazul. Buget local 110 zile, din 

care 80 de zile 

termen de 
prestare 

servicii 

13 Contract nr. 

11371/16.03.2022 

Servicii Servicii de elaborare expertiză tehnică pentru 

obiectivul de investiții  

„Reabilitare și modernizare stadion Cosma Zaiț, 
Municipiul Tulcea” 

Achiziție 

directă 

S.C. Tramos Proiect 

S.R.L. 

Nu este cazul. 36.000,00 

 

Nu este cazul. Buget local 3 luni 

14 Contract nr. 

12451/23.03.2022 

Servicii Servicii de producție filme de informare și 

servicii de fotografiere  

Achiziție 

directă 

S.C. Tumba 

Productions S.R.L. 

Nu este cazul. 63.000,00  

 

Nu este cazul. Buget local 7 luni 

 

15 Contract nr. 

12455/23.03.2022 

Servicii Servicii elaborare temă de proiectare, studii de 

teren (studiu topografic, studiu geotehnic), 

expertiză tehnică, audit energetic, documentații 

obținere certificat de urbanism și avize/acorduri 

aferente, documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții (DALI) în vederea realizării 

obiectivului de investiții 

 „Modernizarea și extinderea centralelor 
termice existente care fac parte din sistemul de 

alimentare cu energie termică al Municipiului 

Tulcea”  

Procedură 

simplificată 

S.C. Topgeosys 

S.R.L. 

3 ofertanți 650.000,00 

 

Nu este cazul. Buget local 150 zile, din 

care 120 de 

zile termen de 

prestare 

servicii 

16 Contract nr. 

12842/25.03.2022 

Servicii Servicii de elaborare studiu de circulație, Plan 

Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de 

Urbanism (RLU) aferent PUZ în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Regenerare 

urbană Zona Casa de Cultură a Sindicatelor, 

Grădina de vară, Parcul Personalităților”  

Achiziție 

directă 

S.C. Igloo 

Associated 

Architects S.R.L.  

Nu este cazul. 128.400,00 

 

Nu este cazul. Buget local 12 luni, din 

care 6 luni 

termen de 
prestare 

servicii 

17 Contract nr. 

13804/31.03.2022 

Servicii Servicii elaborare Proiect Tehnic + DE și 
asistență tehnică proiectant pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare și modernizare străzi 

Municipiul Tulcea Zona Est Etapa 1” 

Achiziție 
directă 

S.C. Via Pro IT 
Consulting S.R.L. 

Nu este cazul. 67.500,00 Nu este cazul. Buget local 31 luni, din 
care 30 de luni 

termen de 

prestare 
servicii (6 luni 

proiectare, 24 
luni asistență 

pe perioada 

execuției) 



 

 
*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. 

 

 

 

18 Contract nr. 

13823/31.03.2022 

Servicii Servicii elaborare documentație tehnico-

economică pentru obținere autorizație de 

funcționare ISU Grădinița cu program prelungit 

nr. 2 structură a Școlii Gimnaziale „Nifon 

Bălășescu” Municipiul Tulcea 

Achiziție 

directă 

S.C. Inaco Legal 

S.R.L. 

Nu este cazul. 68.800,00 Nu este cazul. Buget local 12 luni, din 

care 10 luni 

termen 

prestare 

servicii 

19 Contract nr. 

13838/31.03.2022 

Servicii Servicii de elaborare documentație tehnico-

economică (SF+PT+DE) și asistență tehnică din 
partea proiectantului pentru obiectivul de 

investiții „Lucrări edilitare străzi Municipiul 

Tulcea zona Est” 

Achiziție 

directă 

S.C. Via Pro IT 

Consulting S.R.L. 

Nu este cazul. 128.500,00 

 

Nu este cazul. Buget local 38 luni, din 

care 36 luni 
termen 

prestare 

servicii (6 luni 
proiectare, 30 

luni asistență 

pe perioada 
execuției) 


