
CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE CU VALOARE MAI MARE DE 5.000 EURO 

Aferente lunii SEPTEMBRIE 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. 

38962/05.09.2022 

Servicii Elaborare temă de proiectare, documentație de 

avizare lucrări de intervenții (DALI) și 
documentații avize/acorduri conform certificat 

de urbanism în vederea realizării obiectivului 

de investiții: „Reabilitare energetică bloc Inel 
Rocadă, strada Babadag nr. 3 – Asociația de 

proprietari nr. 43 și bloc 1, strada Babadag nr. 5 

– Asociația de proprietari nr. 43, Municipiul 
Tulcea” 

Achiziție 

directă 

S.C. Engineering 

Consulting  
Eco Solutions S.R.L. 

Nu este cazul. 130.000,00 Nu este cazul. Buget 

local 

135 zile, din 

care 75 zile 
termen de 

prestare servicii 

2 Contract nr. 

39479/07.09.2022 

Servicii Elaborare temă de proiectare, documentație de 

avizare lucrări de intervenții (DALI) și 
documentații avize/acorduri conform certificat 

de urbanism în vederea realizării obiectivului 

de investiții: „Reabilitare energetică bloc C1, 
strada Sabinelor nr. 21 din cadrul Asociației de 

proprietari nr. 21 din Municipiul Tulcea” 

Achiziție 

directă 

S.C. Seira Rav  

Automatic S.R.L. 

Nu este cazul. 130.000,00 Nu este cazul. Buget 

local 

135 zile, din 

care 75 zile 
termen de 

prestare servicii 

3 Contract nr. 

39482/07.09.2022 

Servicii Elaborare temă de proiectare, documentație de 

avizare lucrări de intervenții (DALI) și 
documentații avize/acorduri conform certificat 

de urbanism în vederea realizării obiectivului 

de investiții: „Reabilitare energetică bloc C7, 
strada Sabinelor nr. 27 din cadrul Asociației 

«Turn C7» din Municipiul Tulcea” 

Achiziție 

directă 

S.C. Seira Rav  

Automatic S.R.L. 

Nu este cazul. 130.000,00 Nu este cazul. Buget 

local 

135 zile, din 

care 75 zile 
termen de 

prestare servicii 

4 Contract nr. 

41973/22.09.2022 

Servicii Elaborare temă de proiectare, documentație de 

avizare lucrări de intervenții (DALI) și 

documentații avize/acorduri conform certificat 

de urbanism în vederea realizării obiectivului 
de investiții: „Reabilitare energetică bloc I9, 

strada Isaccei nr. 33 din cadrul Asociației de 

proprietari «Vulturul»; bloc S, strada Sălciilor 
nr. 6 din cadrul Asociației de proprietari nr. 8; 

bloc S4, strada Păcii nr. 13 din cadrul 

Asociației de proprietari nr. 8 din Municipiul 
Tulcea”  

Achiziție 

directă 

S.C. Seira Rav  

Automatic S.R.L. 

Nu este cazul. 130.000,00 Nu este cazul. Buget 

local 

135 zile, din 

care 75 zile 

termen de 

prestare servicii 

5 Contract nr. 

42419/26.09.2022 

Furnizare Monitoare, laptopuri și diverse componente 

pentru upgrade tehnică de calcul 

Achiziție 

directă 

S.C. Sobis  

Solutions S.R.L. 

Nu este cazul. 54.845,00 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

60 zile, din care 

30 zile termen 
livrare produse 

6 Contract nr. 

42543/27.09.2022 

 

Lucrări Amenajare parcare strada Isaccei,  

Municipiul Tulcea 

Procedură 

simplificată 

Asocierea: S.C. Nesand 

S.R.L. (Lider) și S.C. Flash 

Lighting Services S.A. 
(Asociat) prin lider  

2 ofertanți 1.372.704,78 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

42 luni, din 

care: 6 luni 

execuție lucrări 
și 36 luni 

garanție lucrări 
7 Contract nr. 

43210/30.09.2022 

Servicii Elaborare temă de proiectare, documentație de 
avizare lucrări de intervenții (DALI) și 

documentații pentru avize/acorduri conform 

certificat de urbanism în vederea realizării 
următorului obiectiv de investiții: „Reabilitare 

energetică bloc N2 nr. 2 și bloc N3 nr. 3, strada 

Navaliștilor – Asociația de proprietari nr. C3, 
Municipiul Tulcea”  

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 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. 
 

 

8 Contract nr. 

43227/30.09.2021 

Servicii Elaborare documentație de avizare lucrări de 

intervenții (DALI) pentru investiția „Reabilitare 

și modernizare stadion «Cosma Zaiț», 

Municipiul Tulcea” 

Achiziție 

directă 

S.C. Tramos  

Proiect S.R.L. 

Nu este cazul. 51.000,00 Nu este cazul. Buget 

local 

4 luni, din care  

3 luni termen 

prestare servicii 


