
CONTRACTE DE ACHIZIŢII PUBLICE CU VALOARE MAI MARE DE 5.000 EURO 

Aferente lunii OCTOMBRIE 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. 

43479/03.10.2022 

Lucrări Servicii proiectare tehnică, asistență tehnică din 

partea proiectantului și execuție lucrări pentru 
obiectivul de investiții: 

„Execuție stație de pompare ape uzate, strada 

Atelierelor” 

Achiziție 

directă 

S.C. Serv Instal Proiect 

S.R.L. 

Nu este cazul. 485.734,28 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

9 luni, din care: 

2 luni proiectare 
tehnică, 1 lună 

avize, 6 luni 

execuție lucrări 
2 Contract nr. 

44046/05.10.2022 

Servicii Servicii elaborare temă proiectare, 
documentație avizare lucrări de intervenții 

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

realizării următorului obiectiv de investiții: 

„Reabilitare energetică Bloc 23, str. Babadag 
nr. 141 – Asociația de proprietari nr. 64 din 

Municipiul Tulcea”  

Achiziție 
directă 

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

Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget 
local 

105 zile, din 
care 75 de zile 

termen de 
prestare servicii 

3 Contract nr. 

44069/05.10.2022 

Furnizare Imprimante – 38 bucăți 

 

Achiziție 

directă 

S.C. Birotica  

Service S.R.L. 

Nu este cazul. 197.300,00 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

120 zile, din 

care termene 
livrare produse 

30 și 90 de zile 
4 Contract nr. 

45255/12.10.2022 

Servicii Servicii producție filme de prezentare și 
informare, realizare transmisii live 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 

5 Contract nr. 

45443/13.10.2022 

Lucrări Jocuri educative Playform,  
Municipiul Tulcea 

 

Achiziție 
directă 

S.C. Metalbac  
& Farbe S.R.L. 

Nu este cazul. 151.128,55 

 

Nu este cazul. Buget 
local 

12.01.2023, din 
care termen  

execuție lucrări 

12.12.2022 
6 Contract nr. 

45824/17.10.2022 

Servicii Servicii elaborare temă proiectare, 

documentație avizare lucrări de intervenții 

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

realizării obiectivului de investiții:  

„Reabilitare energetică bloc 25, strada Babadag 
nr. 143 din cadrul Asociației de proprietari 

«Star» și bloc N1, strada Navaliștilor nr. 1 din 

cadrul Asociației de proprietari nr. C3 din 
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 de zile 

termen prestare 
servicii 

7 Contract nr. 

46573/19.10.2022 

Servicii Servicii elaborare temă proiectare, 

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

conform certificat de urbanism în vederea 

realizării obiectivului de investiții:  
„Reabilitare energetică bloc 16, strada Babadag 

nr. 126 din cadrul Asociației de proprietari 

«Telecom» și bloc P21, strada Păcii nr. 7 din 
cadrul Asociației de proprietari nr. 8 din 

Municipiul Tulcea”  

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

135 zile, din 

care 75 de zile 
termen prestare 

servicii 

8 Contract nr. 

46575/19.10.2022 

Servicii Servicii elaborare temă proiectare, 

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

conform certificat de urbanism în vederea 

realizării obiectivului de investiții:  

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

135 zile, din 

care 75 de zile 
termen 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. 
 

„Reabilitare energetică bloc I-3, str. Isaccei nr. 

9 și bloc I-4, str. Isaccei nr. 11 din cadrul 

Asociației de proprietari nr. 6 din Municipiul 

Tulcea”  
9 Contract nr. 

46577/19.10.2022 

Servicii Servicii elaborare temă proiectare, 

documentație avizare lucrări de intervenții 

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

realizării obiectivului de investiții:  

„Reabilitare energetică bloc 21, Sc. C, strada 
Babadag nr. 139 din cadrul Asociației de 

proprietari «HPE», bloc 30, strada Mihail 

Kogălniceanu nr. 3 din cadrul Asociației de 
proprietari nr. 43 din Municipiul Tulcea”  

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

135 zile, din 

care 75 de zile 

termen prestare 
servicii 

10 Contract nr. 

46579/19.10.2022 

Servicii Servicii elaborare temă proiectare, 

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

conform certificat de urbanism în vederea 

realizării obiectivului de investiții:  
„Reabilitare energetică bloc I5-I5A, Asociația 

de proprietari nr. 3, bloc I5A-I5B, str. Isaccei 

nr. 15A, Asociația de proprietari nr. 3 din 
Municipiul Tulcea”  

Achiziție 

directă 

S.C. CEC Solutions S.R.L. Nu este cazul. 130.000,00 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

135 zile, din 

care 75 de zile 
termen prestare 

servicii 

11 Contract nr. 

47898/26.10.2022 

Furnizare Echipamente fitness multifuncționale – 3 bucăți 

 

Achiziție 

directă 

S.C. Seaside  

Playgrounds S.R.L. 

Nu este cazul. 114.450,00 

 

Nu este cazul. Buget 

local 

90 zile, din care 

60 de zile 
termen livrare 

produse 


