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Contract subsecvent 
Servicii de vopsire 
stâlpi metalici de pe 

teritoriul Municipiului 
Arad

25188/30.03.2022

Servicii de vopsire 
stâlpi metalici de pe 

teritoriul Municipiului 
Arad

Licitatie 
deschisa 3 S.C. PANIPROD 

H&R S.R.L.
168.067,23 lei 

fara TVA buget local 20.12.2022

Acord cadru

2

Servicii de plăți 
electronice a taxelor 
și impozitelor locale 

prin sistemul național 
de plăți online 

(SNEP)

35209/29/04.2022

Servicii de plăți 
electronice a taxelor 
și impozitelor locale 

prin sistemul național 
de plăți online 

(SNEP)

Licitatie 
deschisa 2 CEC BANK SA 192.000 lei fara 

TVA buget local 4 ani

Acord cadru

3

Contract 
subsecventServicii de 

plăți electronice a 
taxelor și impozitelor 
locale prin sistemul 

național de plăți 
online (SNEP)

40467/17.05.2022

Servicii de plăți 
electronice a taxelor 
și impozitelor locale 

prin sistemul național 
de plăți online 

(SNEP)

Licitatie 
deschisa 2 CEC BANK SA 500 lei fara TVA buget local 31.10.2022

Acord cadru

4

Servicii de asistenţă 
tehnică, actualizări şi 

întreţinere la 
programul informatic 

de contabilitate şi 
gestiune al Primăriei 
Municipiului Arad

01.05.2022

Servicii de asistenţă 
tehnică, actualizări şi 

întreţinere la 
programul informatic 

de contabilitate şi 
gestiune al Primăriei 
Municipiului Arad

Negociere fara 
publicare 1 SC ADI-COM 

SOFT SRL
82.589,81 lei cu 

TVA inclus Buget local
31.12.2022 cu posibilitate 
de prelungire cu maxim 3 

luni in anul 2023.

5

Servicii de 
administrare imobile 

pentru blocul 1, 
blocul 9 si blocul 10 
din strada Tarafului, 

blocuri aflate in 
proprietatea 

municipiului Arad

31010/14.04.2022

Servicii de 
administrare imobile 

pentru blocul 1, 
blocul 9 si blocul 10 
din strada Tarafului, 

blocuri aflate in 
proprietatea 

municipiului Arad

Achizitie directa 1

S.C. 
TECHNOSTAR 

ADM 
COMPLET 

S.R.L.,

22.980 lei fara 
TVA Buget local

pană la 31.12.2022 
inclusiv, cu posibilitate de 

prelungire prin act 
adițional cu maxim patru 

luni în anul 2023

6

SF Retele de 
canalizare ape uzate si 

canalizare pluviala 
aferente strazilor de 

pamant

51128/28.06.2022

SF Retele de 
canalizare ape uzate si 

canalizare pluviala 
aferente strazilor de 

pamant

Achizitie directa 3 S.C. XALLO 
TEHNIC S.R.L.

55.000 lei fără 
TVA Buget local 60 zile, cu începere de la 

data semnării acestuia

7 Servicii de traducere 
autorizată 38936/11.05.2022 Servicii de traducere 

autorizată Achizitie directa 5
SC ALPHA 

LANGUAGE 
CENTER SRL

5.000 lei cu 
TVA Buget local

31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitatea prelungirii 
pentru maxim 4 luni în 

anul 2023

Centralizatorul achizițiilor publice



8 Contract subsecvent 35182/20.04.2022

Servicii de 
vulcanizare si 

echilibrare pneuri 
pentru autovehiculele 

din parcul auto al 
Primariei Mun. Arad

Licitatie 
deschisa 4 S.C. VERBITA 

S.R.L.
5.882,35 lei fară 

TVA Buget local 20.12.2022

Servicii de 
vulcanizare si 

echilibrare pneuri 
pentru autovehiculele 

din parcul auto al 
Primariei Mun. Arad

Acord cadru

9

Servicii de asistență 
tehnică - dirigenție de 

șantier pentru 
execuția lucrărilor de 
“Regenerare urbană 
zona Piața Catedralei 
din Municipiul Arad”

50709/27.06.2022

Servicii de asistență 
tehnică - dirigenție de 

șantier pentru 
execuția lucrărilor de 
“Regenerare urbană 
zona Piața Catedralei 
din Municipiul Arad”

Procedura 
simplificata 5

SC SMART 
CONSULTING 

SRL

84.000 lei fara 
TVA Buget local

12 luni de zile, în 
conformitate cu 

calendarul activitățiilor de 
execuție, de la 

transmiterea ordinului de 
începere a contractului 

pentru execuția lucrărilor 
de “Regenerare urbană 

zona Piața Catedralei din 
Municipiul Arad” și se va 

finaliza odată cu 
semnarea procesului 
verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor.

11

Servicii de asistență 
tehnică - dirigenție de 

șantier pentru 
execuția lucrărilor de 
”Modernizare reţele 

termice aferente 
punctelor termice PT 
5 Grădişte, PT 2 Lac, 
PT 4 Macul Roşu, PT 

Pasaj, PT 6V, PT 
Ocsko Terezia – PT 5 

Gradiste”

31048/14.04.2022

Servicii de asistență 
tehnică - dirigenție de 

șantier pentru 
execuția lucrărilor de 
”Modernizare reţele 

termice aferente 
punctelor termice PT 
5 Grădişte, PT 2 Lac, 
PT 4 Macul Roşu, PT 

Pasaj, PT 6V, PT 
Ocsko Terezia – PT 5 

Gradiste”

Procedura 
simplificata 2

S.C. LOAAN 
CONSULTING 

S.R.L

24.800 lei, la 
care se adaugă 

TVA
Buget local

6 luni de zile, în 
conformitate cu 

calendarul activitățiilor de 
execuție, de la 

transmiterea ordinului de 
începere a contractului 

pentru execuția lucrărilor 
de ”Modernizare reţele 

termice aferente punctelor 
termice PT 5 Grădişte, PT 
2 Lac, PT 4 Macul Roşu, 

PT Pasaj, PT 6V, PT 
Ocsko Terezia – PT 5 

Grădişte” și se va finaliza 
odată cu semnarea 

procesului verbal de 
recepție la terminarea 

lucrărilor.

12
SISTEME MOBILE 

DE IRIGAT TIP 
ROLLCAR

79595/13.10.2022
SISTEME MOBILE 

DE IRIGAT TIP 
ROLLCAR

Achizitie directa 2 SC ANAYAR 
GARDEN SRL

107.100 lei fara 
TVA Buget local 3 zile lucratoare



13

Serviciilor de 
elaborare a 

Documentației de 
avizare a lucrărilor de 

intervenție DALI – 
Reabilitare clădire 

Aurel Vlaicu nr. 41 – 
43, Arad (MARTA)

67799/01.09.2022

Serviciilor de 
elaborare a 

Documentației de 
avizare a lucrărilor de 

intervenție DALI – 
Reabilitare clădire 

Aurel Vlaicu nr. 41 – 
43, Arad (MARTA)

Procedura 
simplificata 1

SC ATELIER 
DECUMANUS 

SRL
SC RHEINBRUCKE SRL

141.000,00 lei, la 
care se adaugă 

TVA

Buget local si 
INP

3 luni de zile 
calendaristice, numărate 

de la data semnării de 
către contractant

14 Produse de curatenie 35411/02.05.2022 Produse de curatenie Achizitie directa
SC 

MOONHONIQU
E SRL

35.472,94 cu 
TVA buget local data semnării 5 zile de la data semnării

15

Servicii pentru 
elaborarea 

Documentatiei de 
Avizare a Lucrarilor 

de Interventie 
(D.A.L.I.) Extindere 

si modernizare 
adapost de noapte

61015/04.08.2022

Servicii pentru 
elaborarea 

Documentatiei de 
Avizare a Lucrarilor 

de Interventie 
(D.A.L.I.) Extindere 

si modernizare 
adapost de noapte

Achizitie directa SC MGL PLAN 
SRL

62.900 lei făra 
TVA buget local data semnării 60 zile de la semnare 

contract

16

Modernizare reţele 
termice aferente 

punctelor termice PT 
5 Grădişte, PT 2 Lac, 
PT 4 Macul Roşu, PT 

Pasaj, PT 6V, PT 
Ocsko Terezia – PT 5 

Grădişte”

46261/08.06.2022

Modernizare reţele 
termice aferente 

punctelor termice PT 
5 Grădişte, PT 2 Lac, 
PT 4 Macul Roşu, PT 

Pasaj, PT 6V, PT 
Ocsko Terezia – PT 5 

Grădişte”

Licitatie 
deschisa

S.C. 
AMAHOUSE 

SRL

Subcontractanti: SC COSERI ELECTRIC CO SRL SI SC 
AQUAEDUCT SRL

6.928.164,90 
fara TVA buget local data semnării

pana la receptia finala, 
lucrarile se vor finaliza in 

termen de 6 luni

17

Servicii de elaborare 
proiect tehnic de 

execuție, asistență 
tehnică din partea 
proiectantului și 
execuție lucrari 

pentru „Amenajare 
toalete publice în 

Municipiul Arad 4 
locații” 

48869/21.06.2022

Servicii de elaborare 
proiect tehnic de 

execuție, asistență 
tehnică din partea 
proiectantului și 
execuție lucrari 

pentru „Amenajare 
toalete publice în 

Municipiul Arad 4 
locații” 

Procedura 
Simplificata

SC HANTIG 
ELECTRICSER

VICE SRL
Subcontractanti: SC ARHITEKT STUDIO A SRL 1.339.480,12 lei 

fără TVA buget local de la data 
semnării

90  zile de la emiterea 
ordinului de începere a 

lucrărilor pentru 
realizarea serviciilor de 
proiectare , 90  zile de la 
data emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor 
propriu-zise 

18

Servicii  de monitorizare 
a dosarelor aflate pe 
rolul instanțelor 
judecătorești precum și a 
legislației, jurisprudenței 
românești și europene, a 
doctrinei

15296 din 28.02.2022 Servicii achizitie directa 1
SC CENTRUL 
TERITORIAL DE 
CALCUL 
ELECTRONIC SA

52.479 lei cu TVA 
inclus

buget local 28.02.2022
31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitate de prelungire cu 
o luna în anul 2023, prin act 
adiţional

19
servicii de asistenţă 
pentru programul 
informatic „Transport”

35415 data 02.05.2022

servicii

Negociere fara 
publicarea unui 
anunt prealabil 

1 S.C. INDECO 
SOFT SRL

45.815 lei cu TVA 
inclus

Buget local 02.05.2022

 până la data de 31.12.2022 
inclusiv, cu posibilitate de 
prelungire cu maxim 4 luni 
în 2023, prin act adiţional

20

Servicii de curățare și 
întreținere a toaletelor 
ecologice de la bazele 
sportive

30430/13.04.2022

servicii

achizitie directa 1
S.C. TOALETE 
ECOLOGICE 
S.R.L

35.000 lei cu TVA 
inclus

Buget local 01.05.2022

până la data de 31.12.2022 
inclusiv, cu posibilitatea de 
prelungire,  cu maxim 4 luni 
și în anul 2023



21
Servicii de transport 

postal rutier cu 
automobile blindate

25175/30.03.2022

servicii

achizitie directa 1
S.C. WEST 

PROTGUARD 
SISTEM SRL

128.377,20 cu 
TVA inclus Buget local 01.05.2022

până la 31.12.2022 inclusiv, 
cu posibilitatea prelungirii 

pentru maxim 4 luni în anul 
2023

22

Servicii de verificare 
tehnica a 

instalatiilor/echipamente
lor din domeniul ISCIR - 

operator RSVTI la 
cazane gaz si instalatii 

de ridicat, la unitatile de 
invatamant, fond 

locativ, cladiri 
administrative si baze 

sportive de pe raza 
municipiului Arad

31179/14.04.2022

servicii

achizitie directa 1

SC MT ALWAYS 
SRL

93.391,20 cu TVA 
inclus

Buget local 01.05.2022

până la 31.12.2022 inclusiv, 
cu posibilitatea prelungirii 

pentru maxim 4 luni în anul 
2023

23 furnizare autoturism 64879/22.08.2022 achizitie directa SC VEBITA SRL 84.873,95 Buget local 22/08/2022 pana la 30.08.2022

24 Servicii de 
fotocopiere 34345/27.04.022 servicii Achizitie directa 2

S.C. NEW RDT 
S.R.L. 

19596,21  lei 
fără TVA Buget local 27.04.2022

până la 31.12.2022 inclusiv, 
cu posibilitatea prelungirii 

pentru maxim 4 luni în anul 
2023

25

25695,8 40454/17.05.2022 servicii Achizitie directa 1 S.C. FOLIM S.R.L.
25695,80 lei fără 

TVA Buget local 17.05.2022

până la 31.12.2022 inclusiv, 
cu posibilitatea prelungirii 

pentru maxim 1 lună în anul 
2024

26 Parapeți rutieri 
lestabili din plastic în 

Municipiul Arad 50670/27.06.2022 Produse Achizitie directa 5
S.C. TEHNO 

TRAFIC S.R.L. 

„Servicii de întreținere și reparații a stâlpilor retractabili, 
barierei și sistemului de deschidere-închidere automată a 

porții la intrarea principală și a porții de intrare în curte 
precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor” 

28158.80  lei 
fără TVA Buget local 27.06.2022

30 zile lucrătoare de la 
semnare

27

Servicii de 
management 
energetic în 

Municipiul Arad
33168 data de 

21.04.2022 servicii Achizitie directa 1
SC SERVELECT 

S.R.L. 39.900,00 Buget local 21.04.2022

până la 31.12.2022 , cu 
posibilitatea prelungirii cu 

încă 4 luni în anul 2023

28

Actualizare D.A.L.I. 
Reabilitare Termica la 
Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentara 

Arad, str. Lucian Blaga 
nr. 15, Arad

47729 data 
15.06.2022 servicii licitatie deschisa 1

SC ATELIER 
DECUMANUS SRL SC RHEINBRUCKE SRL - tert sustinator si subcontractant 126.000,00 Buget local 15.06.2022

4 luni de la data semnarii 
contractului

29

Servicii de asistență 
tehnică – dirigenție 
de șantier pentru ” 
Modernizare rețele 

termice aferente 
punctelor termice PT 
5 Grădiște , PT 2 Lac, 
PT 4 Macul Roșu, PT 

Pasaj, PT 6V, PT 
Ocsko Terezia – Punct 

Termic P.T. 2 Lac”
65928 data 
26.08.2022 servicii

procedura 
simplificata 2

SC LOAAN 
CONSULTING SRL 41.600,00 Buget local

 de la 
transmiterea 
ordinului de 
începere a 
prestării 

serviciilor de 
către 

Beneficiar

8 luni , pâna la data 
semnarii procesului 
verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor



30

„Studiu de 
Fezabilitate - Soluții 
inteligente pentru 

transformarea 
digitală a serviciului 
public de parcare la 

nivelului Municipiului 
Arad”

74194 din 
16.09.2022

servicii Achizitie directa 1
SC SECUNET 
PROJECT SRL

130.000 buget local
 de la data 
semnării 

contractului

30 zile calendaristice de 
la data semnării 

contractului

31

Studiu de Fezabilitate 
– Reabilitare străzi de 
pământ în Municipiul 

Arad

43646 data 
30.05.2022

servicii Achizitie directa 7

ASOCIEREA SEAL 
CONTROL & 

CONSULTING SRL 
- SVA ASISTEH 

SRL

38.500 buget local
de la data 
semnării 

contractului

75 de zile de la data 
semnării contractului

32

Achiziționare de 
pompe pentru stații 

de pompare din 
Municipiul Arad

17113 din data 
04.03.2022

furnizare
Licitatie 
deschisa

1
S.C. CEFAIN 

CONSTRUCT S.R.L
1.179.875 buget local

la data 
semnării 

acestuia de 
către ambele 

părți

se finalizează la data 
îndeplinirii obligațiilor 
contractuale în sarcina 

Părților

33

Servicii de elaborare a 
Proiectului tehnic de 
execuţie și asistenţă 
tehnică din partea 

proiectantului pentru 
obiectivul 

„Reabilitare și 
modernizare instalații 

și echipamente de 
filtrare, tratare, 

încălzire și recirculare 
a apei din bazinele de 

înot ștrand adulți și 
ștrand copii Ștrand 

Neptun Arad – Lot 1

15907 din 
01.03.2022

servicii
Licitatie 
deschisa

2

ASOCIEREA 
formară din 

CELTIC DESIGN 
SRL - SMART 

HOUSE COLOR 
SRL

Subcontractanti: SC DROMCONS SRL, SC MATRIX 
COMPUTERS SRL, SC TOPOCONS SRL

454.190 buget local

de la data 
emiterii 

ordinului de 
prestare

75 zile calendaristice de 
la data emiterii ordinului 

de prestare

34

Servicii de 
întreținere și 
modificare a 

aplicației 
informatice de 
Managementul 
Documentelor

34140 data 
27.04.2022

servicii

Negociere fara 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

publicitate

1
S.C. SOBIS 

SOLUTIONS S.R.L
63.000 buget local 01.05.2022 30.11.2022 

35

Lucrări de întreținere 
marcaje rutiere în 
municipiul Arad – 

Lotul I

43443/30.05.2022 lucrari
Procedura 

simplificata
2

S.C. FIN - 
TRANS  S.R.L

7.270.123,90 buget local

 de la data 
semnării lui 

de către 
ambele părţi

maxim 4 ani începând de 
la data semnării lui de 

către ambele părţi

36

Lucrări de întreținere 
marcaje rutiere în 
municipiul Arad – 

Lotul II

43448/30.05.2022 lucrari
Procedura 

simplificata
2

S.C. FIN - 
TRANS  S.R.L

6.409.427,30 buget local

 de la data 
semnării lui 

de către 
ambele părţi

maxim 4 ani începând de 
la data semnării lui de 

către ambele părţi



37

D.A.L.I. pentru 
obiectivul  

„Amenajare Campus 
Preuniversitar 

Tehnologic

65950 din 
26.08.2022

servicii
Procedura 

simplificata
2

2 GMG 
CONSTRUCT SRL

Subcontractanti: 2 GMG CONSART SRL, CSP PROIECT LINE 
SRL, VIAPLAN 44 OFFICE SRL

331.900 buget local
de la data 
semnării 

contractului

120 zile calendaristice de 
la data semnării 

contractului

38

Contract subsecvent - 
Lucrări de întreținere 

marcaje rutiere în 
municipiul Arad – 

Lotul I

48854/21.06.2022 lucrari
S.C. FIN - 

TRANS  S.R.L

până în limita 
sumei de 

336.134,45 
buget local

de la data 
emiterii 
primei 

comenzi de 
lucrări

31.12.2022

39

Contract subsecvent - 
Lucrări de întreținere 

marcaje rutiere în 
municipiul Arad – 

Lotul II

48859/21.06.2022 lucrari
S.C. FIN - 

TRANS  S.R.L

până în limita 
sumei de 

378.151,26
buget local

de la data 
emiterii 
primei 

comenzi de 
lucrări

31.12.2022

40

Contract subsecvent - 
Lucrări de întreținere 

marcaje rutiere în 
municipiul Arad – 

Lotul I

65890/25.08.2022 lucrari
S.C. FIN - 

TRANS  S.R.L

până în limita 
sumei de 
83.193,28 

buget local

de la data 
emiterii 
primei 

comenzi de 
lucrări

31.12.2022

41

Contract subsecvent - 
Lucrări de întreținere 

marcaje rutiere în 
municipiul Arad – 

Lotul I

79885/14.10.2022 lucrari
S.C. FIN - 

TRANS  S.R.L

până în limita 
sumei de 

184.873,95
buget local

de la data 
emiterii 
primei 

comenzi de 
lucrări

31.12.2022

42

Contract subsecvent - 
Lucrări de întreținere 

marcaje rutiere în 
municipiul Arad – 

Lotul II

79887/14.10.2022 lucrari
S.C. FIN - 

TRANS  S.R.L

până în limita 
sumei de 

235.294,12 
buget local

de la data 
emiterii 
primei 

comenzi de 
lucrări

31.12.2022

43

D.A.L.I. - Centre 
comunitare pentru 
servicii sociale 
integrate 80964/19.10.2022 servicii

procedura 
simplificata 3

B.I.A.-arh. 
Moldovan Mihai-
Ioan  89.900,00 buget local 19.10.2022

90 zile de la data semnarii 
contractului de catre 

ambele parti

44
Servicii de pază a 

bunurilor 
8384/03.02.2022

serviciide pază a 
bunurilor 

achizitie directa 
pe Anexa 2 

conform 
procfedurii 

interne

1
SC AMBASADOR 

GROUP SECURITY 
SRL

528.343,20 buget local

de la data 
semnarii 

contractului 
de către 

ambele părți

 până în 30.04.2022 
inclusiv

45

servicii de gestionare, 
configurare şi 

asistenţă pentru 
punctele reţelei 
informatice ale 

Primăriei Municipiului 
Arad

10399/10.02.2022

servicii de gestionare, 
configurare şi 

asistenţă pentru 
punctele reţelei 
informatice ale 

Primăriei Municipiului 
Arad

Achizitie directa 1
SC ALIAS COM 

SRL
17.220,00 buget local

de la data 
semnarii 

contractului 

 până în 30.04.2022 
inclusiv



46

servicii de gestionare, 
configurare şi 

asistenţă pentru 
punctele reţelei 
informatice ale 

Primăriei Municipiului 
Arad

35162/29.04.2022

serviciide gestionare, 
configurare şi 

asistenţă pentru 
punctele reţelei 
informatice ale 

Primăriei Municipiului 
Arad

Achizitie directa 1
SC ALIAS COM 

SRL
47.208,00 buget local

cu începere 
de la data de 
01.05.2022

  până la data de 
31.12.2022 inclusiv cu 

posibilitate de prelungire 
cu 4 luni în 2023,  prin act 

adițional

47

Servicii de verificare 
tehnică a  

documentațiilor 
tehnico-

economice:Lot 1 – ” 
Documentație de 

Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție 

(D.A.L.I)- Reabilitare 
termică și 

modernizare clădiri 
unități de învățământ 

secundar superior”

73092/21.09.2022

serviciide verificare 
tehnică a  

documentațiilor 
tehnico-

economice:Lot 1 – ” 
Documentație de 

Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție 

(D.A.L.I)- Reabilitare 
termică și 

modernizare clădiri 
unități de învățământ 

secundar superior”

Achizitie directa 1
SC EXPERT 

INFRADESIGN SRL 8.403,36 buget local
de la data 
semnării 

contractului 

se finalizează la data 
îndeplinirii obligațiilor 
contractuale în sarcina 

Părților

48

Servicii de verificare 
tehnică a  

documentațiilor 
tehnico-

economice:Lot 2 – ” 
Documentație de 

Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție 

(D.A.L.I)-
Reabilitare termică 
clădiri  de locuit”

73094/21.09.2022

serviciide verificare 
tehnică a  

documentațiilor 
tehnico-

economice:Lot 2 – ” 
Documentație de 

Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție 

(D.A.L.I)-Reabilitare 
termică clădiri  de 

locuit”

Achizitie directa 1
SC EXPERT 

INFRADESIGN SRL 33.613,32 buget local
de la data 
semnării 

contractului 

se finalizează la data 
îndeplinirii obligațiilor 
contractuale în sarcina 

Părților

49

servicii de elaborare 
Studiu de Fezabilitate-
Amenajare înierbare 

linii de tramvai

67868/01.09.2022

servicii de elaborare 
Studiu de Fezabilitate-
Amenajare înierbare 

linii de tramvai

Achizitie directa 1
SC NOARH 

PROJECT SRL 
80.000,00 buget local

de la data 
semnării 

contractului 
de către 

ambele părți 

20 zile calendaristice de 
la data semnării 

contractului de către 
ambele părți

50

servicii de elaborare  
„SF-  Semaforizare 
intersecţie str. Calea 

Radnei cu str. 
Renașterii și cu str. 

Prutului”

65958/26.08.2022

servicii de elaborare  
„SF-  Semaforizare 

intersecţie str. Calea 
Radnei cu str. 

Renașterii și cu str. 
Prutului”

Achizitie directa 1
SC LOAAN 

CONSULTING SRL
20.589,00 buget local

de la data 
semnării 

contractului 
de către 

ambele părți 

60 zile calendaristice de 
la data semnării 

contractului de către 
ambele părți

51

servicii de elaborare  
„SF-  Semaforizare 
intersecţie str. Petru 

Maior cu str. 
Măgurei”

61976/09.08.2022

servicii de elaborare  
„SF-  Semaforizare 

intersecţie str. Petru 
Maior cu str. 

Măgurei”

Achizitie directa 1
SC LOAAN 

CONSULTING SRL
12.500,00 buget local

de la data 
semnării 

contractului 
de către 

ambele părți 

60 zile calendaristice de 
la data semnării 

contractului de către 
ambele părți



52

Servicii de 
consultanță în 

domeniul achizițiilor 
și servicii de audit 

tehnic pentru 
proiectul „Servicii 
electronice extinse 
pentru Municipiul 

Arad” cod SIPOCA 
1216/MYSMIS  

155162”

73808/23.09.2022

servicii de 
consultanță în 

domeniul achizițiilor 
și servicii de audit 

tehnic pentru 
proiectul „Servicii 

electronice extinse 
pentru Municipiul 
Arad” cod SIPOCA 

1216/MYSMIS  
155162”

Achizitie directa 2
SC PRAS 

CONSULTING SRL
22.200,00

SIPOCA 
1216/MYSMI

S  155162

de la data 
semnării 

acestuia de 
către ambele 
părți până la 

data de 
11.08.2023

de la data semnării 
acestuia de către ambele 

părți până la data de 
11.08.2023

53

furnizare mobilier 
urban smart- proiect 

”Procese de 
planificare co-
creative pentru 

analiza, evaluarea și 
îmbunătățirea 

utilizării spațiului în 
transport pentru a 

crea spații publice noi 
atractive, accesibile, 
favorabile incluziunii 
și mai viabile pentru 

oameni” acronim 
„Space4People”, Faza 

a II-a

48484/17.06.2022

furnizare mobilier 
urban smart- proiect 

”Procese de 
planificare co-
creative pentru 

analiza, evaluarea și 
îmbunătățirea 

utilizării spațiului în 
transport pentru a 

crea spații publice noi 
atractive, accesibile, 
favorabile incluziunii 
și mai viabile pentru 

oameni” acronim 
„Space4People”, Faza 

a II-a

Achizitie directa 1
SC INOVI SMART 

TEHNOLOGIES 
SRL 

20.750,00

proiect 
”Procese de 

planificare co-
creative 
pentru 
analiza, 

evaluarea și 
îmbunătățire

a utilizării 
spațiului în 
transport 

pentru a crea 
spații publice 
noi atractive, 

accesibile, 
favorabile 

incluziunii și 
mai viabile 

pentru 
oameni” 
acronim 

„Space4Peopl
e”, Faza a II-a

la data 
semnării 

acestuia de 
către ambele 

părți

până la 15.07.2022 
inclusiv



54

Servicii de elaborare a 
unui Studiu al Zonelor 

Pietonale din 
Municipiul Arad în 
cadrul proiectului 

”Procese de 
planificare co-
creative pentru 

analiza, evaluarea și 
îmbunătățirea 

utilizării spațiului în 
transport pentru a 

crea spații publice noi 
atractive, accesibile, 
favorabile incluziunii 
și mai viabile pentru 

oameni” acronim 
„Space4People”, Faza 

a II-a

54797/11.07.2022

servicii de elaborare a 
unui Studiu al Zonelor 

Pietonale din 
Municipiul Arad în 
cadrul proiectului 

”Procese de 
planificare co-

creative pentru 
analiza, evaluarea și 

îmbunătățirea 
utilizării spațiului în 
transport pentru a 

crea spații publice noi 
atractive, accesibile, 
favorabile incluziunii 
și mai viabile pentru 

oameni” acronim 
„Space4People”, Faza 

a II-a

Achizitie directa 2
SC URBAN SCOPE 

SRL
69.000,00

proiect 
”Procese de 

planificare co-
creative 
pentru 
analiza, 

evaluarea și 
îmbunătățire

a utilizării 
spațiului în 
transport 

pentru a crea 
spații publice 
noi atractive, 

accesibile, 
favorabile 

incluziunii și 
mai viabile 

pentru 
oameni” 
acronim 

„Space4Peopl
e”, Faza a II-a

de la data 
semnării 

contractului 
de servicii  de 
către ambele 
părți și până 
la data de 07 
august 2022

de la data semnării 
contractului de servicii  
de către ambele părți și 

până la data de 07 august 
2022

55

servicii de realizare 
sondaje și campanie 

de conștientizare 
pentru proiectul 

”Integritate și 
responsabilitate în 

administrața publică 
arădeană” Cod 

SIPOCA 1139/My 
SMIS 152186

78987/11.10.2022 Servicii Achizitie directa 1
SC SOCIAL 

INSIGHTS SRL 
49.950,00

SIPOCA 
1139/My 

SMIS 152186

de la data 
semnării  

prezentului 
contract de 

către ambele 
părți până la 

data 
31.03.2023

de la data semnării  
prezentului contract de 
către ambele părți până 

la data 31.03.2023

56

Servicii de elaborare a 
documentaţiei 

tehnico-economice, 
Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii 

(D.A.L.I.) – Reabilitare 
rețele secundare de 

distribuție agent 
termic și puncte 

termice

73105/21.09.2022

Servicii de elaborare a 
documentaţiei 

tehnico-economice, 
Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii 

(D.A.L.I.) – Reabilitare 
rețele secundare de 

distribuție agent 
termic și puncte 

termice

Licitatie 
deschisa

1
SC MECATRON 

SRL
832.400,00 buget local

90 zile de la 
data semnării 
contractului 

de către 
ambele părți

90 zile de la data semnării 
contractului de către 

ambele părți



57

servicii de 
mentenanţă şi 

întreţinere program 
bază de date procese 

verbale

79569  data 
13.10.2022

Servicii de 
mentenanţă şi 

întreţinere program 
bază de date procese 

verbale

Negociere fara 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

publicitate

1
S.C. NICSOFT 

S.R.L 15.050 buget local

este cu 
începere de la 

data de 
semnării 

contractului  
de către 

ambele părți 
până la data 

de 31.12.2022 
inclusiv, cu 

posibilitate de 
prelungire cu 
4 luni în 2023, 

prin act 
aditional

este cu începere de la 
data de semnării 

contractului  de către 
ambele părți până la data 
de 31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitate de prelungire 
cu 4 luni în 2023, prin act 

aditional

58

Acord cadru de 
servicii de Întreţinere 

instalaţii de 
semaforizare, 

confecţionare şi 
montare indicatoare 

rutiere în 
Municipiul Arad cu 

o durata de 4 ani

79293/12.10.2022

Servicii de Întreţinere 
instalaţii de 

semaforizare, 
confecţionare şi 

montare indicatoare 
rutiere în Municipiul 

Arad cu o durata de 4 
ani

Licitatie 
deschisă

1 SC. ALTIMATE S.A 12.737.059,94 buget local

durata 
acordului 
cadru de 

servicii este 
de 4 ani

durata acordului cadru de 
servicii este de 4 ani

59

Contract subsecvent  
de servicii  cadastrale 

de înregistrare 
sistematică a 

imobilelor în sectoare 
cadastrale de pe raza 
Unității Administrativ 
Teritoriale Municipiul 
Arad în extravilan și 

parțial, din intravilan, 
și alte lucrări 

cadastrale diverse în 
extravilan

72915/20.09.2022

Servicii cadastrale de 
înregistrare 

sistematică a 
imobilelor în sectoare 
cadastrale de pe raza 
Unității Administrativ 
Teritoriale Municipiul 
Arad în extravilan și 

parțial, din intravilan, 
și alte lucrări 

cadastrale diverse în 
extravilan

Licitatie 
deschisă              

Acord cadru nr. 
63939/17.08.20

22 de servicii 
este de 4 ani

2 SC DATCAD SRL 159.663,87 buget local
de la data 
semnării 

contractului  

până la 31.12.2022 
inclusiv, cu posibilitate de 

prelungire cu 4 luni în 
anul următor



60

Servicii de asistență 
tehnică - dirigenție de 

șantier pentru 
execuția lucrărilor 

AMENAJARE 
TRASEU DE 
TRANSPORT 
PUBLIC DE 

CĂLĂTORI CU 
AUTOBUZUL CARE 

SA ASIGURE 
LEGĂTURA PE 

ARTERELE 
URBANE INTRE 

ZONA UTA SI 
STRADA ȘTEFAN 

CEL MARE” , 

39986/16.05.2022

Servicii de asistență 
tehnică - dirigenție de 

șantier pentru 
execuția lucrărilor 

AMENAJARE TRASEU 
DE TRANSPORT 

PUBLIC DE CĂLĂTORI 
CU AUTOBUZUL CARE 

SA ASIGURE 
LEGĂTURA PE 

ARTERELE URBANE 
INTRE ZONA UTA SI 
STRADA ȘTEFAN CEL 

MARE”

Licitatie 
deschisă

2

INITIATIVE 
EXCLUSIV 

CONSULTING 
MANAGEMEN
T SRL, lider de 

asociere cu   

asociat ALPHACONSULT & ENGINEERING SRL, 
subcontractant: GOTRACAM SRL și terți susținători: 

DENTRIF CONSULT INT. SRL   și SEPTEMBRIE CONSULTING 
SRL

733.200 lei fără 
TVA

finanțate în 
cadrul unui 
proiect în 

cadrul POR 
2014 - 2020, 

Axa 4, 
Obiectivul 

Specific 4.1 – 
” Reducerea 
emisiilor de 

carbon în 
municipiile 

reședință de 
județ prin 
investiții 

bazate pe 
planurile de 
mobilitate 

urbană 
durabilă”, 
COD SMIS 

28 luni de zile, 
în 

conformitate 
cu calendarul 
activităţiilor 
de execuţie, 

calculate de la 
transmiterea 
ordinului de 

începere 

se va finaliza odată cu 
semnarea procesului 

verbal de recepţie finală a 
lucrărilor

61

Lucrări de execuție 
pentru „Racordarea la 

Sistemul Energetic 
Național (SEN) a  
Arenei Francisc 
Neuman, Arad”

71595/15.09.2022

Lucrări de execuție 
pentru „Racordarea la 

Sistemul Energetic 
Național (SEN) a  
Arenei Francisc 
Neuman, Arad”

Procedura 
simplificata

1
S.C ELECTRO-

CONSTRUCT SRL
962.617,07 lei 

fără TVA
buget local

6 luni 
calendaristice 
de la emiterea 

ordinului de 
începere a 
lucrărilor 

până la recepția finală a 
lucrărilor

62
Servicii de întreţinere 

program de salarii
29714/11.04.2022

Servicii de întreţinere 
program de salarii

Negociere fara 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

participare

1 S.C. ARSOFT S.R.L
26.400 lei fără 

TVA
buget local 01.05.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv, cu 

posibilitatea de 
prelungire prin act 

adiţional cu 4 luni în anul 
2023

63

Servicii de asistenţă 
informatică cu privire 

la centralizarea 
situaţiilor financiare 

lunare, trimestriale şi 
anuale de la 

ordonatorii de credite 
ai Bugetului General 
al Municipiului Arad

40482/17.05.2022

Servicii de asistenţă 
informatică cu privire 

la centralizarea 
situaţiilor financiare 

lunare, trimestriale şi 
anuale de la 

ordonatorii de credite 
ai Bugetului General 
al Municipiului Arad

Negociere fara 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

participare

1
SC ADICOM SOFT 

SRL
96.250 lei fara 

TVA
buget local

cu începere 
de la data de 

semnării 
contractului 

până la 31.12.2022, cu 
posibilitate de prelungire 
cu maxim 3 luni în anul 
2023 prin act adițional



64

 Contract subsecvent 
de Lucrări de reparaţii 
curente la unitățile de 

învățământ din 
municipiul Arad

24765/29.03.2022

 Contract subsecvent 
de Lucrări de reparaţii 
curente la unitățile de 

învățământ din 
municipiul Arad

Acord cadru nr. 
18805/10.03.20
22 de Lucrări de 

reparaţii 
curente la 

unitățile de 
învățământ din 
municipiul Arad 
cu o durata de 4 
ani atribuit prin 
licitatie deschisa

4
SC DRAST 

COMPANY SRL
cu subcontractant : SC WEST PROJECT ENERGY 

SRL și subcontractant :  SC TERMOCONTROL SRL
840.336,13 lei 

fără TVA
buget local

data semnării 
contractului 

până la data de 
31.12.2022 inclusiv

65

 Contract subsecvent 
de Lucrări de reparaţii 
curente la unitățile de 

învățământ din 
municipiul Arad

75032/29.09.2022

 Contract subsecvent 
de Lucrări de reparaţii 
curente la unitățile de 

învățământ din 
municipiul Arad

Acord cadru nr. 
18805/10.03.20
22 de Lucrări de 

reparaţii 
curente la 

unitățile de 
învățământ din 
municipiul Arad 
cu o durata de 4 
ani atribuit prin 
licitatie deschisa

4
SC DRAST 

COMPANY SRL
cu subcontractant : SC WEST PROJECT ENERGY 

SRL și subcontractant :  SC TERMOCONTROL SRL
558.823,53  lei 

fără TVA
buget local

data semnării 
contractului 

până la data de 
31.12.2022 inclusiv

66

Lucrări de 
Implementare a 

sistemului de 
închiriere biciclete în 

Municipiul Arad-
lucrări suplimentare, 

70180 din data de 
08.09.2022

Lucrări de 
Implementare a 

sistemului de 
închiriere biciclete în 

Municipiul Arad-
lucrări suplimentare, 

finanţat conform 
contractul de 

finanțare încheiat 
între Municipiul Arad 
și ADR Vest, în cadrul 
POR 2014 - 2020, Axa 
4, Obiectivul Specific 

4.1 – ” Reducerea 
emisiilor de carbon în 
municipiile reședință 
de județ prin investiții 
bazate pe planurile de 

mobilitate urbană 
durabilă”, COD SMIS 

127811

Licitație 
deschisă

1
SC CSV System 
Development 

SRL

21.220,31 lei 
fără TVA 

finanţat 
conform 

contractul de 
finanțare 

încheiat între 
Municipiul 
Arad și ADR 

Vest, în 
cadrul POR 

2014 - 2020, 
Axa 4, 

Obiectivul 
Specific 4.1 – 
” Reducerea 
emisiilor de 

carbon în 
municipiile 

reședință de 
județ prin 
investiții 

bazate pe 
planurile de 
mobilitate 

urbană 
durabilă”, 
COD SMIS 

60 zile 
calendaristice, 

care curg de 
la data 

transmiterii 
ordinului de 
începere a 
lucrărilor

60 zile calendaristice, 
care curg de la data 

transmiterii ordinului de 
începere a lucrărilor



67

 Contract de lucrări 
de reabilitare Bloc 
Operator, situat la 

et. I al clădirii 
Secției de Urologie, 

P-ța M. Viteazul 
nr.7-8, Arad – 

lucrări suplimentare

38066 din data de 
09.05.2022

 Contract de lucrări 
de reabilitare Bloc 
Operator, situat la 

et. I al clădirii 
Secției de Urologie, 

P-ța M. Viteazul 
nr.7-8, Arad – 

lucrări suplimentare

Procedura 
simplificata 

online
1

SC PROJECTMAK 
SRL subcontractant pe  M&DARIO COM S.R.L. 102.116,76 lei 

fără TVA 
buget local

este de 30 de 
zile, care curg 

de la data 
transmiterii 
ordinului de 
începere a 
lucrărilor

este de 30 de zile, care 
curg de la data 

transmiterii ordinului de 
începere a lucrărilor

68
 Contract de servicii 

de asistenţă aplicaţie 
de tip GIS

41722 din data 
23.05.2022

 Contract de servicii 
de asistenţă aplicaţie 

de tip GIS

Negociere fara 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

participare

1 S.C. PROMAX SRL
124583,29 lei 

fără TVA 
buget local

este cu 
începere de la 
data semnarii 
contractului 

până la 31.12.2022  
inclusiv, cu posibilitate de 

prelungire cu 4 luni în 
anul 2023

69

Contract de servicii 
de asistenţă pentru 

programul informatic 
„Autorizări”

35433 data 
02.05.2022

Contract de servicii 
de asistenţă pentru 

programul informatic 
„Autorizări”

Negociere fara 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

participare

1
S.C. INDECO SOFT 

SRL
31.700 lei fără 

TVA
buget local

de la data 
semnării 
acestuia 

până la data de 
31.12.2022 inclusiv, cu 

posibilitate de prelungire 
cu maxim 4 luni în 2023, 
prin act adiţional. Pentru 

primele luni din anul 
2023, serviciile se vor 
presta cu titlu gratuit, 

urmând ca factura 
aferentă lunii decembrie 
2022 să fie plătită în luna 

aprilie 2023

70

Contract de servicii 
de întreţinere 

program informatic-
evidenţa 

informatizată a 
veniturilor la bugetul 

local

33620 data 
21.04.2022

Contract de servicii 
de întreţinere 

program informatic-
evidenţa 

informatizată a 
veniturilor la bugetul 

local

Negociere fara 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

participare

1
S.C. INDECO SOFT 

SRL
332773,11 lei 

fără TVA
buget local

de la 
01.05.2022  

până la data de 
31.12.2022  inclusiv, cu 

posibilitate de prelungire 
cu 4 luni în anul 2023, 

prin act adițional 

71

Servicii de elaborare a 
documentaţiei 

tehnico-economice 
faza studiu de 
fezabilitate-

Amenajare parcare 
etajată Calea Aurel 

Vlaicu nr. 140

82265/24.10.2022

Servicii de elaborare a 
documentaţiei 

tehnico-economice 
faza studiu de 
fezabilitate-

Amenajare parcare 
etajată Calea Aurel 

Vlaicu nr. 140

Procedură 
simplificată 

1
S.C AM PROJECT 

DESIGN & 
CONSULTING SRL

subcontractant pe:  SC Capital Grup Instal SRL 175.500 lei fără 
TVA 

buget local

120 zile de la 
data semnării 
contractului 

de către 
ambele părți

120 zile de la data 
semnării contractului de 

către ambele părți
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LOT 1-Pat terapie 

intensivă de înaltă 
performanță

28497/ 07.04.2022
LOT 1-Pat terapie 

intensivă de înaltă 
performanță

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC TEHNOPLUS 
MEDICAL SRL 

cu subcontractant SC Tehnoplus Medical Service SRL 618156
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73 LOT 2- Infusomat 30595/ 13.04.2022 LOT 2- Infusomat
Licitatie 

deschisa pe 50 
loturi

HELLIMED SRL 100950 1 zi 1 zi

74
LOT 3 – Aparat de 

ventilație mecanică
28449/07.04.2022

LOT 3 – Aparat de 
ventilație mecanică

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 498000 75 zile 75 zile

75
LOT 4- Sistem de 

resuscitare
28568/07.04.2022

LOT 4- Sistem de 
resuscitare

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 240000 1 zi 1 zi

76
LOT 5- Sistem de 
încălzire sânge

28565/07.04.2022
LOT 5- Sistem de 
încălzire sânge

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC SAPACO 2000 
S.A

120000 75 zile 75 zile

77
LOT 6- Monitor 
funcții vitale

28581/07.04.2022
LOT 6- Monitor 
funcții vitale

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 210000 1 zi 1 zi

78
LOT 7- Stație 
centrală de 

monitorizare
28610/07.04.2022

LOT 7- Stație 
centrală de 

monitorizare

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 185700 1 zi 1 zi

79
LOT 8- Elevator 

pacienți
30598/13.04.2022

LOT 8- Elevator 
pacienți

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC EYECON 
MEDICAL SRL

34000 10 zile 10 zile

80
LOT 9- Laringoscop 

lamă flexibilă
28775/07.04.2022

LOT 9- Laringoscop 
lamă flexibilă

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
BROKMED SRL 17275 30 zile 30 zile

81
LOT 10- Tărgi pentru 

transport pacienți 
(premium) 

28562/07.04.2022
LOT 10- Tărgi pentru 

transport pacienți 
(premium) 

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

BTL ROMANIA 
APARATURA 
MEDICALA 

27000 60 zile 60 zile

82
LOT 11- 

Concentrator de 
oxigen

30604/13.04.2022
LOT 11- 

Concentrator de 
oxigen

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC LINDE GAZ 
ROMANIA SRL

88500 5 zile 5 zile
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LOT 12- Masă de 
resuscitare nou 

născuți
28578/07.04.2022

LOT 12- Masă de 
resuscitare nou 

născuți

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 114000 1 zi 1 zi

84

LOT 13- Defibrilator 
semiautomat cu 

funcție de 
monitorizare

30612/13.04.2022

LOT 13- Defibrilator 
semiautomat cu 

funcție de 
monitorizare

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 561000 1 zi 1 zi

85
LOT 14- Detector 

vene
30616/13.04.2022

LOT 14- Detector 
vene

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC NANO BIO 
MEDICAL SRL

238000 7 zile 7 zile

86
LOT 15 - 

Bilirubinometru
28571/07.04.2022

LOT 15 - 
Bilirubinometru

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 15000 1 zi 1 zi

87
LOT 16- Aspirator 

mobil
28588/07.04.2022

LOT 16- Aspirator 
mobil

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 150000 1 zi 1 zi

88 LOT17 - Lampă UV 30623/13.04.2022 LOT17 - Lampă UV
Licitatie 

deschisa pe 50 
loturi

SC EYECON 
MEDICAL SRL

159200 30 zile 30 zile

89
LOT 18- EKG 

portabil
28612/07.04.2022

LOT 18- EKG 
portabil

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 160000 1 zi 1 zi

90

LOT 19- Analizor 
automat portabil, de 

gaze în sânge și 
electroliți

28510/07.04.2022

LOT 19- Analizor 
automat portabil, de 

gaze în sânge și 
electroliți

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC ACVAROM 
INTERNATIONAL 

SRL
subcontractant: SIRAMED SRL 471952 30 zile 30 zile

91
LOT 20 - Ecograf 

multidisciplinar cu 3 
sonde

52440/01.07.2022
LOT 20 - Ecograf 

multidisciplinar cu 3 
sonde

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
SC LIAMED SRL 1738232 30 zile 30 zile

92
LOT 21 – Analizor 
markeri cardiaci

28557/07.04.2022
LOT 21 – Analizor 
markeri cardiaci

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC ACVAROM 
INTERNATIONAL 

SRL
subcontractant: SIRAMED SRL 103200 20 zile 20 zile

93

LOT 22 – Canapea 
consultații eco-
cardiografie cu 

înălțime reglabilă 
hidraulic

30625/13.04.2022

LOT 22 – Canapea 
consultații eco-
cardiografie cu 

înălțime reglabilă 
hidraulic

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC EYECON 
MEDICAL SRL

19900 45 zile 45 zile

94
LOT 23 – Monitor de 
înaltă performanță 
cu modul PiCCO

28795/07.04.2022
LOT 23 – Monitor de 
înaltă performanță 
cu modul PiCCO

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

S.C. GENERAL 
ELECTRIC 
MEDICAL 
SYSTEMS 

ROMANIA SRL

123100 75 zile 75 zile

95

LOT 24 - Combină 
frigorifică tip bancă 
de sânge-plasmă cu 

4+4 sertare: 

30627/13.04.2022

LOT 24 - Combină 
frigorifică tip bancă 
de sânge-plasmă cu 

4+4 sertare: 

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC SAPACO 2000 
S.A

38300 75 zile 75 zile

96
LOT 25 - Pipeta 

electronică stand de 
încărcare inclus

30632/13.04.2022
LOT 25 - Pipeta 

electronică stand de 
încărcare inclus

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC DIAPRO TOP 
SRL

3970 15 zile 15 zile

97

LOT 26 - Agitator de 
trombocite cu 

cameră 
climatică/incubator

30634/13.04.2022

LOT 26 - Agitator de 
trombocite cu 

cameră 
climatică/incubator

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC DIAPRO TOP 
SRL

56000 35 zile 35 zile

98
LOT 27- Stație 
centrală cu 5 

monitoare fetale
28781/07.04.2022

LOT 27- Stație 
centrală cu 5 

monitoare fetale

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
BROKMED SRL 61900 1 zi 1 zi



99
LOT 28- Ecograf 

multidisciplinar cu 5 
sonde

30591/13.04.2022
LOT 28- Ecograf 

multidisciplinar cu 5 
sonde

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC 
PAPAPOSTOLOU 

SRL
285500 45 zile 45 zile

100
LOT 29 - Cititor 

pentru carduri cu 8 
microtuburi 

30638/13.04.2022
LOT 29 - Cititor 

pentru carduri cu 8 
microtuburi 

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC DIAPRO TOP 
SRL

70500 21 zile 21 zile

101
LOT 30 - Termostat 

de laborator130 litri
30640/13.04.2022

LOT 30 - Termostat 
de laborator130 litri

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC DIAPRO TOP 
SRL

12532,5 21 zile 21 zile

102

LOT 31- Echipament 
pentru dezghetarea 

si incalzirea plasmei 
precum si a pungilor 

de sange si a 
produselor derivate

30645/13.04.2022

LOT 31- Echipament 
pentru dezghetarea 

si incalzirea plasmei 
precum si a pungilor 

de sange si a 
produselor derivate

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC SAPACO 2000 
S.A

33550 75 zile 75 zile

103
LOT 32- Frigider 
profesional de 

laborator: 
30948/14.04.2022

LOT 32- Frigider 
profesional de 

laborator: 

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC DIAPRO TOP 
SRL

43200 21 zile 21 zile

104
LOT 33- Unitate de 

crioghirurgie pentru 
bronhoscopie

33308/21.04.2022
LOT 33- Unitate de 

crioghirurgie pentru 
bronhoscopie

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

S.C. ELMED 
MEDICAL S.R.L

113445 60 zile 60 zile

105

LOT 34- Sistem 
automat de 
reprocesare 
endoscopie

30656/13.04.2022

LOT 34- Sistem 
automat de 
reprocesare 
endoscopie

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC SOF MEDICA 
SRL

123675 2 zile 2 zile

106
LOT 35- Sterilizator 

aer UV cu 
recirculare

30663/13.04.2022
LOT 35- Sterilizator 

aer UV cu 
recirculare

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC MEDICAL 
GAZPLUS SRL

86920 15 zile 15 zile

107
LOT 36 Sistem 
complex de 
neurologie

28614/07.04.2022
LOT 36 Sistem 
complex de 
neurologie

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 236500 75 zile 75 zile

108
LOT 37- Sistem de 

endourologie joasa 
si inalta

30667/13.04.2022
LOT 37- Sistem de 

endourologie joasa 
si inalta

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC KARL STORZ 
ENDOSCOPIA 
ROMANIA SRL

176000 60 zile 60 zile

109

LOT 38- Sistem 
endoscopic pentru 

chirurgie 
laparoscopica 

complex cu sistem 
de imagine 3 D cu 

airseal  

30671/13.04.2022

LOT 38- Sistem 
endoscopic pentru 

chirurgie 
laparoscopica 

complex cu sistem 
de imagine 3 D cu 

airseal  

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC KARL STORZ 
ENDOSCOPIA 
ROMANIA SRL

1292500 60 zile 60 zile

110
LOT 39- Ecograf 

portabil cu sonda 
abdominala

30673/13.04.2022
LOT 39- Ecograf 

portabil cu sonda 
abdominala

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC MEDIST 
IMAGING & 
P.O.C. SRL

125200 45 zile 45 zile

111
LOT 40- Aparat de 

anestezie
30676/13.04.2022

LOT 40- Aparat de 
anestezie

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
HELLIMED SRL 

 subcontractant: S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL 
SYSTEMS ROMANIA SRL

480000 74 zile 74 zile

112
Lot 41-Sistem de 

mobilizare pasiva a 
membrului pelvin

Lot 41-Sistem de 
mobilizare pasiva a 
membrului pelvin

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC MEDICAL 
TECHNOLOGIES 
INTERNATIONAL 

SRL

35000 15 zile 15 zile

113
Lot 42-Motor 
chirurgical

30681/13.04.2022
Lot 42-Motor 
chirurgical

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC STRYKER 
ROMANIA SRL

90000 1 zi 1 zi



114 Lot 43-Spirometru 28613/07.04.2022 Lot 43-Spirometru
Licitatie 

deschisa pe 50 
loturi

HELLIMED SRL 12250 1 zi 1 zi

115 Lot 44-Bormasina 
chirurgie

Lot 44-Bormasina 
chirurgie

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC STRYKER 
ROMANIA SRL

45500 1 zi 1 zi

116
Lot 45-Electrocauter 

cu argon plasma 
coagulare

30686/13.04.2022
Lot 45-Electrocauter 

cu argon plasma 
coagulare

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
SC LIAMED SRL 122689 30 zile 30 zile

117
Lot 47-

Electroencefalograf 30690/13.04.2022
Lot 47-

Electroencefalograf

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
SC LIAMED SRL 57983 30 zile 30 zile

118
Lot 48-

Electromiograf 30694/13.04.2022
Lot 48-

Electromiograf 

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi
SC LIAMED SRL 78459 30 zile 30 zile

119
Lot 49-Lampa UVC 

fixa 
28818/07.04.2022

Lot 49-Lampa UVC 
fixa 

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC MEDICAL 
CORP SRL

29700 20 zile 20 zile

120

Lot 50-Ecograf 
stationar doppler 
color cu sonda 

liniara si convexa cu 
kit de punctie 

biopsie

28823/07.04.2022

Lot 50-Ecograf 
stationar doppler 
color cu sonda 

liniara si convexa cu 
kit de punctie 

biopsie

Licitatie 
deschisa pe 50 

loturi

SC MEDIST 
IMAGING & 
P.O.C. SRL

209180 45 zile 45 zile

121

 Contract subsecvent 
de lucrari de 

Confecţionare, 
montare şi întreţinere 
elemente metalice de 
siguranţă a traficului 
rutier şi pietonal în 

municipiul Arad

17344 /07.03.2022

 Contract subsecvent 
de lucrari de 

Confecţionare, 
montare şi întreţinere 
elemente metalice de 
siguranţă a traficului 
rutier şi pietonal în 

municipiul Arad

Acord cadru 
nr.56045/26.07.

2018 

SC LILE SERVICE 
GENERAL 

CONSTRUCTION 
SRL

252.100,84 buget local
de la 

07.03.2022
până la data de 

31.12.2022 inclusiv

122

Contract subsecvent 
de servicii de 

Întreţinere instalaţii 
de semaforizare, 
confecţionare şi 

montare indicatoare 
rutiere în 

Municipiul Arad

5256/25.01.2022

Contract subsecvent 
de servicii de 

Întreţinere instalaţii 
de semaforizare, 
confecţionare şi 

montare indicatoare 
rutiere în 

Municipiul Arad

Acord cadru nr. 
37460/16.05.20

18
SC ALTIMATE SA 302.521,01 buget local

de la data 
semnării  

până la 31.03.2022 
inclusiv

123

Contract subsecvent 
de servicii de 

Întreţinere instalaţii 
de semaforizare, 
confecţionare şi 

montare indicatoare 
rutiere în 

Municipiul Arad

29713/11.04.2022

Contract subsecvent 
de servicii de 

Întreţinere instalaţii 
de semaforizare, 
confecţionare şi 

montare indicatoare 
rutiere în 

Municipiul Arad

Acord cadru nr. 
37460/16.05.20

18
SC ALTIMATE SA 862.563,03 buget local

de la data 
semnării  

până la 31.12.2022 
inclusiv



124

Contract subsecvent 
de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 
rutiere în 

Municipiul Arad - 
lotul I”

8383/03.02.2022

Contract subsecvent 
de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 
rutiere în 

Municipiul Arad - 
lotul I”

Acord cadru 
nr.29088/18.04.

2018
SC FIN TRANS SRL

151.260,50 lei 
fără TVA

buget local

începând de la 
data emiterii 

primei 
comenzi de 

lucrări

până în data de 
31.03.2022 inclusiv

125

Contract subsecvent 
de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 
rutiere în 

Municipiul Arad - 
lotul I”

30284/12.04.2022

Contract subsecvent 
de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 
rutiere în 

Municipiul Arad - 
lotul I”

Acord cadru 
nr.29088/18.04.

2018
SC FIN TRANS SRL

142.857,14 lei 
fără TVA

buget local

începând de la 
data emiterii 

primei 
comenzi de 

lucrări

până în data de 
31.05.2022 inclusiv

126

Contract subsecvent 
de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 
rutiere în 

Municipiul Arad - 
lotul II”

8382/03.02.2022

Contract subsecvent 
de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 
rutiere în 

Municipiul Arad - 
lotul II”

Acord cadru 
nr.29090/18.04.

2018
SC FIN TRANS SRL

126.050,42 lei 
fără TVA

buget local

începând de la 
data emiterii 

primei 
comenzi de 

lucrări

până în data de 
31.03.2022 inclusiv

127

Contract subsecvent 
de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 
rutiere în 

Municipiul Arad - 
lotul II”

30285/12.04.2022

Contract subsecvent 
de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 
rutiere în 

Municipiul Arad - 
lotul II”

Acord cadru 
nr.29090/18.04.

2018
SC FIN TRANS SRL

126.050,42 lei 
fără TVA

buget local

începând de la 
data emiterii 

primei 
comenzi de 

lucrări

până în data de 
31.05.2022 inclusiv

128

Contract subsecvent 
de furnizare mobilier 
urban în municipiul 

Arad

19763/15.03.2022

Contract subsecvent 
de furnizare mobilier 
urban în municipiul 

Arad

Acord cadru 
nr.24536/28.03.

2019

SC PANIPROD 
H&R SRL

252100,84 lei 
fără TVA

buget local
de la data 
semnarii 

contractului

pana la data de 
31.12.2022 inclusiv

129

Contract subsecvent 
de furnizare piese, 

accesorii şi să 
presteze serviciile 
necesare pentru 

repararea şi 
întreţinerea 

calculatoarelor şi 
echipamentelor 

informatice (servere, 
staţii de lucru, laptop-

uri, imprimante, 
plotere, calculatoare, 
component active şi 
pasive de reţea) din 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ARAD

9603/08.02.2022

Contract subsecvent 
de furnizare piese, 

accesorii şi să 
presteze serviciile 
necesare pentru 

repararea şi 
întreţinerea 

calculatoarelor şi 
echipamentelor 

informatice (servere, 
staţii de lucru, laptop-

uri, imprimante, 
plotere, calculatoare, 
component active şi 
pasive de reţea) din 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ARAD

Acord cadru nr. 
29158/11.04.20

19

SC BB 
COMPUTER SRL

319.327,74 buget local
de la data 
semnarii 

contractului

pana la data de 
30.04.2022 inclusiv
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Contract subsecvent 
de furnizare piese, 

accesorii şi să 
presteze serviciile 
necesare pentru 

repararea şi 
întreţinerea 

calculatoarelor şi 
echipamentelor 

informatice (servere, 
staţii de lucru, laptop-

uri, imprimante, 
plotere, calculatoare, 
component active şi 
pasive de reţea) din 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ARAD

43518/30.05.2022

Contract subsecvent 
de furnizare piese, 

accesorii şi să 
presteze serviciile 
necesare pentru 

repararea şi 
întreţinerea 

calculatoarelor şi 
echipamentelor 

informatice (servere, 
staţii de lucru, laptop-

uri, imprimante, 
plotere, calculatoare, 
component active şi 
pasive de reţea) din 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ARAD

Acord cadru nr.
SC BB 

COMPUTER SRL
475721,01 buget local

de la data 
semnarii 

contractului

pana la data de 
31.12.2022 inclusiv

131

Contract subsecvent 
de furnizare piese, 

accesorii şi să 
presteze serviciile 
necesare pentru 

repararea şi 
întreţinerea 

calculatoarelor şi 
echipamentelor 

informatice (servere, 
staţii de lucru, laptop-

uri, imprimante, 
plotere, calculatoare, 
component active şi 
pasive de reţea) din 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ARAD

59928/28.07.2022

Contract subsecvent 
de furnizare piese, 

accesorii şi să 
presteze serviciile 
necesare pentru 

repararea şi 
întreţinerea 

calculatoarelor şi 
echipamentelor 

informatice (servere, 
staţii de lucru, laptop-

uri, imprimante, 
plotere, calculatoare, 
component active şi 
pasive de reţea) din 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ARAD

Acord cadru nr. 
29158/11.04.20

19

SC BB 
COMPUTER SRL

13445,38 buget local
de la data 
semnarii 

contractului

pana la data de 
21.09.2022 inclusiv

132

Contract subsecvent 
de servicii cadastrale 
pentru evidențierea 

imobilelor din 
domeniul public și 

privat al municipiului 
Arad/Statului Român

22086/21.03.2022

Contract subsecvent 
de servicii cadastrale 
pentru evidențierea 

imobilelor din 
domeniul public și 

privat al municipiului 
Arad/Statului Român

Acord cadru 
nr.99597/23.12.

2019
SC DATACAD SRL 378.151,26 buget local

de la data 
semnării 

contractului  

până la 31.12.2022 
inclusiv, cu posibilitate de 

prelungire cu 4 luni în 
anul 2023, prin act 

adițional



133

Contract subsecvent 
de servicii cadastrale 
pentru evidențierea 

imobilelor din 
domeniul public și 

privat al municipiului 
Arad/Statului Român

80119/17.10.2022

Contract subsecvent 
de servicii cadastrale 
pentru evidențierea 

imobilelor din 
domeniul public și 

privat al municipiului 
Arad/Statului Român

Acord cadru 
nr.99597/23.12.

2019
SC DATACAD SRL 84.033,61 buget local

de la data 
semnării 

contractului  

până la 31.12.2022 
inclusiv, cu posibilitate de 

prelungire cu 4 luni în 
anul 2023, prin act 

adițional

134

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

Acord cadru nr. 
32178/19.04.20

22

135

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

1203/06.01.2022

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

Acord cadru nr. 
32178/19.04.20

22

SC WEBO 
PRINTSHOP SRL

25.210,08 buget local
de la data 
semnării 

contractului  

până la 30.04.2022 
inclusiv

136

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

32773/20.04.2022

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

Acord cadru nr. 
32178/19.04.20

22

SC WEBO 
PRINTSHOP SRL

50.420,17 buget local
de la data  de 

01.05.2022  

 până la 31.12.2022 
inclusiv  cu posibilitate de 

prelungire cu 4 luni în 
anul 2023, prin act 

aditional

137

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

31165/14.04.2022

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

Acord cadru nr. 
32178/19.04.20

22

SC WEBO 
PRINTSHOP SRL

10.084,03 buget local
de la data 
semnării 

contractului  
până la 31.05.2022

138

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

45397/06.06.2022

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

Acord cadru nr. 
32178/19.04.20

22

SC WEBO 
PRINTSHOP SRL

8.957,98 buget local
de la data 
semnării 

contractului  
până la 31.07.2022 

139

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

61970/09.08.2022

Contract subsecvent 
de servicii de 

publicitate  media în 
presa scrisă şi online

Acord cadru nr. 
32178/19.04.20

22

SC WEBO 
PRINTSHOP SRL

84.558 buget local
de la data 
semnării 

contractului  

până la 31.12.2022 
inclusiv cu posibilitate de 

prelungire cu 4 luni în 
anul 2023, prin act 

aditional

140

Contract subsecvent 
de servicii de 

evaluare a bunurilor 
mobile și imobile

33125/20.04.2022 Contract subsecvent 
de servicii de 

evaluare a bunurilor 
mobile și imobile

Acord cadru nr. 
24310/01.04.20

20

 S.C. DAS 
EVALUARI 

GROUP SRL
67.226,89 buget local

de la data 
semnării 

contractului  

până la 31.12.2022 şi se 
va demara odată cu 
emiterea de către 

autoritatea contractantă 
a primei comenzi de 
începere a prestării 

serviciilor



141

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

5600/25.01.2022

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

Acord cadru nr. 
36208/29.05.20

20

OMV PETROM 
MARKETING SRL

46.218,49 buget local

la data 
semnării de 

către ambele 
părţi 

se va derula pe o 
perioadă de până la 
28.02.2022 inclusiv

142

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

14830/28.02.2022

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

Acord cadru nr. 
36208/29.05.20

20

OMV PETROM 
MARKETING SRL

42.016,81 buget local

intră în 
vigoare la 

data de 
01.03.2022  

se va derula pe o 
perioadă de până la 
30.04.2022 inclusiv

143

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

37263/05.05.2022

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

Acord cadru nr. 
36208/29.05.20

20

OMV PETROM 
MARKETING SRL

115.441,18 buget local

intră în 
vigoare la 

data semnării 
de către 

ambele părţi 

se va derula pe o 
perioadă de până la 
30.06.2022 inclusiv

144

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

48483/17.06.2022

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

Acord cadru nr. 
36208/29.05.20

20

OMV PETROM 
MARKETING SRL

286.575,63 buget local

intră în 
vigoare la 

data de 
01.07.2022  

se va derula pe o 
perioadă de până la 

31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitate de prelungire 
cu 4 luni în 2023, prin act 
adițional, cu respectarea 

prev. art. 165 din HG 
395/2016

145

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

83592/28.10.2022

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

Acord cadru nr. 
36208/29.05.20

20

OMV PETROM 
MARKETING SRL

180.672,27 buget local

data semnarii 
acestuia de 

către ambele 
părți 

se va derula pe o 
perioadă de până la 

31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitate de prelungire 
cu 4 luni în 2023, prin act 
adițional, cu respectarea 

prev. art. 165 din HG 
395/2016

146

Contract subsecvent 
de lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 
Fond Locativ, spaţii cu 

altă destinaţie, 
Administrativ și 

Poliția Locală

4415/20.01.2022

Contract subsecvent 
de lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 
Fond Locativ, spaţii cu 

altă destinaţie, 
Administrativ și 

Poliția Locală

Acord cadru 
nr.33431/20.05.

2020 

SC CLEVER 
SOLUTIONS 
POINT SRL

346.218,49 buget local

este cu 
începere de la 
data semnării 
contractului 

până la data de 
30.04.2022 inclusiv

147

Contract subsecvent 
de lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 
Fond Locativ, spaţii cu 

altă destinaţie, 
Administrativ și 

Poliția Locală

46476/09.06.2022

Contract subsecvent 
de lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 
Fond Locativ, spaţii cu 

altă destinaţie, 
Administrativ și 

Poliția Locală

Acord cadru 
nr.33431/20.05.

2020 

SC CLEVER 
SOLUTIONS 
POINT SRL

561.764,71 buget local

cu începere 
de la data 
semnării 

contractului 

până la data de 
31.12.2022 inclusiv



148

Contract subsecvent 
de lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 
Fond Locativ, spaţii cu 

altă destinaţie, 
Administrativ și 

Poliția Locală

72087/16.09.2022

Contract subsecvent 
de lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 
Fond Locativ, spaţii cu 

altă destinaţie, 
Administrativ și 

Poliția Locală

Acord cadru 
nr.33431/20.05.

2020 

SC CLEVER 
SOLUTIONS 
POINT SRL

756.302,52 buget local

este cu 
începere de la 
data semnării 
contractului 

până la data de 
31.12.2022 inclusiv

149

Contract subsecvent 
de furnizare de 

consumabile 
destinate 

imprimantelor si 
copiatoarelor – 

LOTUL II LEXMARK

83586 din data 
28.10.2022

Contract subsecvent 
de furnizare de 

consumabile 
destinate 

imprimantelor si 
copiatoarelor – 

LOTUL II LEXMARK

Acord cadru nr. 
35786/05.05.20

21

SC BB 
COMPUTER SRL

171.748,65 buget local
de la data 
intrării în 
vigoare 

se finalizează la data 
îndeplinirii obligațiilor 
contractuale în sarcina 

Părților

150

Contract subsecvent 
de servicii de 

curăţenie şi igienizare 
la bazele sportive

25240/30.03.2022

Contract subsecvent 
de servicii de 

curăţenie şi igienizare 
la bazele sportive

Acord cadru nr. 
81486/22.10.20

21

SC LOGISTICS 
SERV SRL

179. 784 buget local
de la data de 
01.05.2022  

până la 31.12.2022 
inclusiv, cu posibilitate de 

prelungire cu 4 luni în 
anul următor

151
Lucrări de întreţinere 
şi reparare a stâlpilor 
metalici de susţinere 
a plăcuţelor 
denumire străzi

30361/ 13.04.2022

lucrari

Achizitie directa

1 SC TANSSAM SRL 29.411,76 buget local 13.04.2022
până la data de 

31.12.2022 inclusiv

152

Lucrări de întreţinere 
a albiilor şi malurilor 
canalelor deschise şi 
curăţarea luciurilor 
de apă stătătoare 
(lacuri) de pe raza 

administrativ – 
teritorială a 

Municipiului Arad 31641/ 15.04.2022 lucrari Achizitie directa 3
SC IRIGARDEN 

SRL 230.000,00 buget local 15.04.2022
până la data de 

31.12.2022 inclusiv

153

Servicii de analiză apă 
şi gaze la depozitele 
închise de deşeuri 
Poetului şi Câmpul 

Liniştii din Municipiul 
Arad 37252/ 05.05.2022 servicii Achizitie directa 5

SC ALS Life 
Sciences 

Romania SRL 58.823,52 buget local 05.05.2022
până la data de 

31.12.2022 inclusiv

154

Lucrări de întreţinere 
şi reparaţii ale 
cişmelelor şi 

ţâşnitorilor publice şi 
remediere avarii 

reţele de apă – canal 
aferente acestora 32881/ 20.04.2022 lucrari Achizitie directa 1 SC TANSSAM SRL 25.210,08 buget local 20.04.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv



155

Servicii de întreținere 
și reparații ascensor și 
a platformelor pentru 

persoane cu 
dizabilități, precum şi 
servicii de curăţare a 

liftului şi a casei 
liftului 40226/ 16.05.2022 servicii Achizitie directa 1

SC 
ELECTROMECANI

C SPECIAL 
SERVICE SRL 67.925,01 buget local 16.05.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv

156

Servicii de abonare 
pentru localizare şi 

monitorizare 
autovehicule din 

parcul auto al 
Primăriei Municipiului 

Arad, prin 
intermediul unei 

aplicaţii WEB 37001/ 05.05.2022 servicii Achizitie directa 1
SC ORANGE 

ROMANIA SA 32.370,00 buget local 05.05.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv, CU 

POSIBILITATE 
PRELUNGIRE PATRU LUNI 

IN ANUL 2023

157

Serviciu de transport, 
neutralizare şi 

distrugere în condiţii 
ecologice a deşeurilor 
de origine animală de 
pe domeniul public al 

Municipiului Arad 34059/ 27.04.2022 servicii Achizitie directa 1 SC ALVI SERV SRL 63.865,55 buget local 01.05.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv, CU 

POSIBILITATE 
PRELUNGIRE PATRU LUNI 

IN ANUL 2023

158
Maşini de numărat 

bancnote 54000/ 07.07.2022 PRODUSE Achizitie directa 3

S.C. EUTRON 
INVEST 

ROMANIA S.R.L. 56.000,00 buget local 07.07.2022 30 ZILE

159
Piese de schimb şi 

service la utilajele din 
dotarea Serviciului 

Baze Sportive 43561/ 30.05.2022 PRODUSE Achizitie directa 1
SC GAMANOR 

SRL 75.620,00 buget local 30.05.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv, CU 

POSIBILITATE 
PRELUNGIRE PATRU LUNI 

IN ANUL 2023

160 Servicii de întreţinere 
şi reparaţii sistem de 

eliminare rând 54935/ 12.07.2022 servicii Achizitie directa 1
SC AXA TELECOM 

SRL 29.411,76 buget local 12.07.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv, CU 

POSIBILITATE 
PRELUNGIRE PATRU LUNI 

IN ANUL 2023

161
Întreţinerea locurilor 
de odihnă aferente 

pistelor de biciclete în 
Municipiul Arad 61986/ 09.08.2022 Lucrari Achizitie directa 1 SC TANSSAM SRL 40.250,00 buget local 09.08.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv

162 Accesorii terenuri de 
sport

Cdt. 72501/ 
19.09.2022 PRODUSE Achizitie directa 8

SC 
PROFITEAMSPOR

T SRL 27.950,00 buget local 19.09.2022 12 zile

163

Lucrări de întreţinere 
şi reparaţii ale 
cişmelelor şi 

ţâşnitorilor publice şi 
remediere avarii 

reţele de apă – canal 
aferente acestora 74004/ 26.09.2022 Lucrari Achizitie directa 2

SC SAL HIDRO 
ELECTRIC SRL 67.226,89 buget local 26.09.2022

până la data de 
31.12.2022 inclusiv



164

Modernizare reţele 
termice aferente 

punctelor termice PT 
5 Grădişte, PT 2 Lac, 
PT 4 Macul Roşu, PT 

Pasaj, PT 6 V, PT 
Ocsko Terezia - PT 

Ocsko Terezia 49866/ 23.06.2022 Lucrari
Licitatie 
deschisa 1

SC AMAHOUSE 
SRL 7.872.601,18 buget local 23.06.2022

Pana la receptia finala a 
lucrarilor

165

Modernizare reţele 
termice aferente 

punctelor termice PT 
5 Grădişte, PT 2 Lac, 
PT 4 Macul Roşu, PT 

Pasaj, PT 6 V, PT 
Ocsko Terezia - PT 2 

LAC 49869/ 23.06.2022 Lucrari
Licitatie 
deschisa 1

SC AMAHOUSE 
SRL 11387048,79 buget local 23.06.2022

Pana la receptia finala a 
lucrarilor

166

Servicii de elaborare - 
” D.A.L.I. - Centre 
comunitare pentru 
servicii sociale 
integrate” 80964/19.10.2022 servicii

Procedura 
simplificata 3

B.I.A.-arh. 
Moldovan Mihai-
Ioan  89.900,00 buget local 19.10.2022

90 zile  de la data 
semnării contractului de 
către ambele părți

167

Servicii de întreținere 
în stare de 

funcționare a 
instalațiilor electrice 
și de filtro-ventilație 
din adăposturile de 

protecție civilă și din 
Punctul de comandă 34811/28.04.2022 servicii Achizitie directa 1

SC NRG PROIECT 
2018 SRL 16798 buget local 28.04.2022 până la 31.12.2022

168

„Servicii de migrare a 
istoricului datelor din 

vechiul Portal al 
Consiliului Local al 

Municipiului Arad pe 
noul portal al 
instituției și 

mentenanța vechiului 
portal”, 21986/21.03.2022 servicii

Negociere fără 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

publicitate 1
S.C. ALIAS COM 

S.R.L 67226,89 buget local 21.03.2022

31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitate de prelungire 
cu maxim 4 luni în 2023

169
Sonometru

Comanda 
85886/04.11.2022 furnizare Achizitie directa 2 SC FEMARIS SRL 29950,00 buget local 04.11.2022 pana la 04.12.2022

170

Uniforme de serviciu 
si accesorii pentru 

dotarea Politiei 
Locale

Contract subsecvent  
nr. 

33154/21.04.2022 furnizare
Licitatie 
deschisa

SC TACTICA 
OUTDOOR SRL 42016,81 buget local 21.04.2022 pana la 21.07.2022

171

Service pentru 
sistemul de alarmare 

publica al 
municipiului, cu piese 

de schimb
Contract 

31157/14.04.2022 servicii Achizitie directa 1
SC AXATEL 

SERVICE SRL 38226,05 buget local 14.04.2022 pana la 31.12.2022



172

SF-Amenajare 
intersectie 

semaforizata zona de 
trecere Calea Aurel 

Vlaicu - CF Gai
Contract 

72098/16.09.2022 servicii Achizitie directa 1
SC LOAAN 

CONSULTING SRL 23530,00 buget local 16.09.2022
60 de zile de la data 

semnarii contractului

173

Servicii de autorizare 
ISCIR, verificare 
cazane de gaz la 

unitatile de 
invatamant, fond 

locativ, cladiri 
administrative si baze 

sportive pe raza 
municipiului Arad

Contract 
35685/02.05.2022 servicii

Achuizitie 
directa 2

SC 
TERMOCONTROL 

SRL 87983,30 buget local 02.05.2022

Pana la31.12.2022, cu 
posibilitate de prelungire 

pe 4 luni in anul 2023.

174

Lucrari de 
decolmatare rigole la 
depozitele inchise  de 
deseuri de pe strada 

Poetului si de pe 
strada Campul Linistii 
din municipiul Arad

Contract 
28351/07.04.2022 lucrari Achizitie directa 4

SC IRIGARDEN 
SRL 79000,00 buget local 07.04.2022 Pana la 20.12.2022

175

Servicii de intretinere 
reparatii, demontare 

si montare a 
aparatelor de aer 

conditionat si 
furnizare piese

Contract 
46520/09.06.2022 servicii achizitie directa 1

SC HERMAN 
PRODINSTAL SRL 67226,88 buget local 09.06.2022

Pana la 31.12.2022, cu 
posibilitate de prelungire 

pana la 30.04.2023

176
Lucrari de amenajare 
pardoseli de cauciuc 
la locurile de joaca 

din municipiul Arad - 
lucrari in completare

Contract  
84621/01.11.2022 Lucrari

Procedura 
simplificata 1

SC PANIPROD 
H&R SRL 868447,52 buget local

de la data 
emiterii 

ordinului de 
incepere

5 luni de la data emiterii  
ordinului de incepere

177

Servicii de dirigentie 
de santier pentru 

executia lucrarilor de 
Modernizare retele 

termice aferente 
punctelor termice PT 
5 Gradiste, PT 2 Lac, 
PT 4 Macul Rosu, PT 

Pasaj, PT 6 V, PT 
Ocsko Terezia - PT 

Ocsko Terezia
Contract 

37101/05.05.2022 servicii
procedura 

simplificata 2
SC LOAAN 

CONSULTING SRL 28000,00 buget local

de la data 
emiterii 

ordinului de 
incepere

6 luni de la data emiterii 
ordinului de incepere

178
Servicii de incasari 

taxe si impozite locale 
prin statii selfpay (self-

service)

Contract subsecvent 
nr. 40461 din 
17.05.2022 servicii

Licitatie 
deschisa 2 SC CEC BANK SA 6000 buget local 17.05.2022 31.10.2022



179

Servicii de intretinere 
si reparatii pentru 

sistemele de 
alarmare, 

antiinncendiu, 
sisteme TV cu circuit 

inchis pentru centrala 
de dispecerizare a 

acestora, precum si 
servicii de intretinere 

si reparatii a 
echipamentelor 

pentru sistemele de 
Contract Lot 1 

75628/30.09.2022

Servicii de intretinere 
si reparatii pentru 15 
sisteme de detectie 

efractie, sisteme 
detectie incendiu, 

sisteme de 
televiziune cu circuit 

inchis si respectiv 
furnizarea pieselor de 
schimb si accesoriilor 
necesare functionarii 

acestora
Licitatie 
deschisa 2

SC CONTACT 
PLUS SRL 20423,62 buget local 30.09.2022

Pana la 31.12.2022, cu 
posibilitate de prelungire 

pana la 30.04.2023

Contract Lot 3 
75630/30.09.2022

Servicii de intretinere 
si reparatii a unui 

sistem de detectie si 
alarmare la incendiu, 
precum si  furnizarea 
pieselor de schimb si 
accesoriilor necesare 
functionarii acestora

Licitatie 
deschisa 2

SC CONTACT 
PLUS SRL 3430,67 buget local 30.09.2022

Pana la 31.12.2022, cu 
posibilitate de prelungire 

pana la 30.04.2023

Contract Lot 4  
75627/30.09.2022

Servicii de intretinere 
si reparatii a 3 

sisteme de detectie  
efractie, sisteme 

detectie incendiu si 
centrala de 

dispecerizare a 
intregului sistem de 
alarmare si respectiv 
furnizarea pieselor de 
schimbsi accesoriilor 
necesare functionarii 

acestora
Licitatie 
deschisa 2

SC CONTACT 
PLUS SRL 3991,01 buget local 30.09.2022

Pana la 31.12.2022, cu 
posibilitate de prelungire 

pana la 30.04.2023

180
Studiu de fezabilitate - 
Amenajare Parc str. 

Posada
Contract 91418 din 

24.11.2022 servicii Achizitie directă 4
SC DORAGI 

CONSULTING SRL 79000 buget local 24.11.2022

60 de zile de la data 
semnării contractului de 

către ambele părți

181

Servicii de elaborare a 
documentaţiei 

tehnico-economice 
faza studiu de 
fezabilitate - 

Amenajare parcare 
etajată B-dul 

Revoluției, nr.26-38
Contract nr. 91809 

din 25.11.2022 servicii
Procedură 

simplificată 4

S.C. ATELIER 
DECUMANUS 

S.R.L., subcontractant:S.C. RHEINBRUCKE S.R.L 189075,63 buget local 25.11.2022

120 de zile de la data 
semnării contractului de 

către ambele părți

182
Tractoras  de tuns 

iarba
Comanda88088/17.

10.2022 furnizare Achizitie directă 3
SC GAMANOR 

SRL 72.000 buget local 17..10.2022 15 zile lucratoare



183

Servicii pentru 
elaborarea 
Documentatiei de 
Avizare a Lucrarilor 
de Interventie 
(D.A.L.I.) Extindere si 
modernizare adapost 
de noapte

61015/04.08.2022

Servicii pentru 
elaborarea 
Documentatiei de 
Avizare a Lucrarilor 
de Interventie 
(D.A.L.I.) Extindere si 
modernizare adapost 
de noapte

Achizitie directa 2 SC MGL PLAN SRL 62.900 Bugetul Local 04.08.2022
60 de zile de la semnarea 
contractului de servicii

184

SF -Centru de 
colectare a deseurilor 
prin aport voluntar 2 
(CAV2)”-LOT I, II, III

LOT 
1=95385/09.12.202
2 LOT 
2=95386/09.12.202
2 LOT 
3=95387/09.12.202
2

SF -Centru de 
colectare a deseurilor 
prin aport voluntar 2 
(CAV2)”-LOT I, II, III

Achizitie directa 2

BIROU 
INDIVIDUAL DE 
ARHITECTURA-
ARH. 
MOLDOVAN 
MIHAI-IOAN

LOT 1= 55.000   
LOT 2= 55.000   
LOT 3= 55.000   

Bugetul Local 09.12.2022
45 de zile calendaristice 
de la data semnării

185

Servicii de întreținere 
și modificare a 

aplicației informatice 
de Managementul 

Documentelor

96263/14.12.2022

Servicii de întreținere 
și modificare a 

aplicației informatice 
de Managementul 

Documentelor

Negociere fara 
publicarea 

prealabila a 
unui anunt de 

publicitate

1
SOBIS 

SOLUTIONS SRL
63.000 Bugetul Local

de la data 
semnării 

până la data de 
31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitatea prelungirii 

acestuia prin act adiţional 
cu maxim 4 luni în anul 

2023 

186

Contract subsecvent - 
Întreţinere marcaje 
rutiere în Municipiul 

Arad - lotul I

95736/12.12.2022 

Contract subsecvent - 
Întreţinere marcaje 
rutiere în Municipiul 

Arad - lotul I

S.C. FIN - TRANS  
S.R.L

până în limita 
sumei de 

163.865,55
Bugetul Local

începând de la 
data emiterii 

primei 
comenzi de 

lucrări

31.12.2022

187

Contract subsecvent - 
Întreţinere marcaje 
rutiere în Municipiul 

Arad - lotul II

95739/12.12.2022

Contract subsecvent - 
Întreţinere marcaje 
rutiere în Municipiul 

Arad - lotul II

S.C. FIN - TRANS  
S.R.L

până în limita 
sumei de 

126.050,42 
Bugetul Local

începând de la 
data emiterii 

primei 
comenzi de 

lucrări

31.12.2022

188
Hârtie, articole de 

hârtie și produse de 
papetărie

87086/ 09.11.2022
Hârtie, articole de 

hârtie și produse de 
papetărie

Procedura 
simplificata

5
S.C. DOLEX COM 

S.R.L
209.463,75 Bugetul local

de la data 
semnării 

acestuia de 
către ambele 

părți 

se finalizează la data 
îndeplinirii obligațiilor 
contractuale în sarcina 

părților - respectiv 15 zile 
calendaristice de la data 

semnării contractului

189

Servicii – „DALI  - 
Reparaţii capitale 
pistă de atletism 
stadion Gloria 
Arad”

Servicii – „DALI  - 
Reparaţii capitale 
pistă de atletism 
stadion Gloria 
Arad”

Achizitie directa 3

Birou 
Individual de 
Arhitectură 
Moldovan 
Mihai

111.440,00 Bugetul local

90 zile de la 
data semnării 

acestuia de 
către ambele 

părți 

la data îndeplinirii 
obligațiilor contractuale 

în sarcina Părților

190
Tehnica de calcul 90503/22.11.2022 Tehnica de calcul

Licitatie 1
SC BB 
COMPUTER 
SRL

1.723.460,00 Bugetul local 22.11.2022 15.12.2022

191 Servicii de 
dirigentie de santier 30.12.2022

Servicii de 
dirigentie de santier

Achizitie directa 4
SC CORBY 
SOLUTIONS 
SRL

82.176,00 Bugetul local
de la emiterea 

comenzii
16 luni



192

Servicii de asigurare 
obligatorie a 
locuintelor aflate in 
administrarea 
Consiliului Local al 
Municipiului Arad 
precum si Servicii 
de asigurare a 
constructiilor 
impotriva tuturor 
riscurilor pentru 
apartamente sociale 
situate in blocurile 
1,2,3,4,5,6,7 si 8 din 
strada Tarafului FN 12963/21.02.2022 servicii de asigurare

procedura 
simplificata

2

SC FAST 
BROKERS- 
BROKER DE 
ASIGURARE-
REASIGURAR
E SRL

142.914,75 bugetul local 21.02.2022 5 zile

193

servicii de 
reabilitare si 
reglementare puturi 
de apa de la Bazele 
Sportive 77959/07.10.2022 servicii

achizitie directa 1
SC STANCIU 
IRRIGATION 
COMPANY 
SRL

83,92 bugetul local 07.10.2022 pana in 31.12.2022

194

Furnizarea 
autoturismm M1 96251/13.12.2022 furnizare

achizitie directa 1

SC 
REANAULT 
COMMERCIA
L ROUMANIE 
SRL prin SC 
VERBITA SRL

162.158,91 bugetul local 13.12.2022 7 zile

195 Furnizare 25 bucati 
containere 67886/02.09.2022 furnizare

licitatie deschisa 1

SC 
ELKOPLAST 
ROMANIA 
SRL

1.600.000 bugetul local 90 de zile

196

Servicii de paza 98015/29.12.2021 servicii

anexa 2 1

SC 
AMBASADOR 
GROUP 
SECURITY 
SRL

206.090,40 bugetul local

197

 Contract de servicii 
de certificare a 
sistemului de 

management anti-
mită implementat în 
instituție, conform 

ISO 37001:2016 
pentru proiectul 

”Integritate și 
responsabilitate în 

administrația publică 
arădeană” Cod 

SIPOCA 1139/My 
SMIS 152186

99204/23.12.2022

Contract de servicii 
de certificare a 
sistemului de 

management anti-
mită implementat în 
instituție, conform 

ISO 37001:2016 
pentru proiectul 

”Integritate și 
responsabilitate în 

administrația publică 
arădeană” Cod 

SIPOCA 1139/My 
SMIS 152186

Achizitie directa 4

SC INTEGRATED 
QUALITY 

CERTIFICATION 
SRL 

9.400 lei fără 
TVA

proiectului 
„”Integritate 

și 
responsabilit

ate în 
administrața 

publică 
arădeană” 

Cod SIPOCA 
1139/My 

SMIS 152186 

de la data 
semnării 

prezentului 
contract de 

către ambele 
părți 

până la data 31.03.2023



198

Contract de lucrări de 
intervenție în vederea 

“Conservării lucrării 
de Reabilitare Bloc de 

locuințe B-dul 
Revoluției nr. 26-38”

93457/05.12.2022

Contract de lucrări de 
intervenție în vederea 

“Conservării lucrării 
de Reabilitare Bloc de 

locuințe B-dul 
Revoluției nr. 26-38”

Achizitie directa 1 SC TANSSAM SRL
83.990,91 lei 

fără TVA
buget local

1 luna de la 
data semnarii 
contractului 
de ambele 

părți

1 luna de la data semnarii 
contractului de ambele 

părți

199

Contract de servicii 
de gestionare, 
configurare şi 

asistenţă: mail pe 
cele două domenii 

@primariaarad.ro și 
@politialocala.ro și 

puncte reţea 
informatică ale 

Primăriei Municipiului 
Arad

99172/23.12.2022

Contract de servicii 
de gestionare, 
configurare şi 

asistenţă: mail pe 
cele două domenii 

@primariaarad.ro și 
@politialocala.ro și 

puncte reţea 
informatică ale 

Primăriei Municipiului 
Arad

Achizitie directa 1
SC ALIAS COM 

SRL
37.200 lei fără 

TVA
buget local

de la data 
semnarii 

contractului 
pana la 

31.12.2022 
inclusiv cu 

posibilitate de 
prelungire cu 
4 luni in 2023

de la data semnarii 
contractului pana la 

31.12.2022 inclusiv cu 
posibilitate de prelungire 

cu 4 luni in 2023

200

Contract de servicii 
de elaborare „Studiu 

de Fezabilitate-
Amenajare Parc Zona 

Confecții”

Contract de servicii 
de elaborare „Studiu 

de Fezabilitate-
Amenajare Parc 
Zona Confecții”

Achizitie directa 8
S.C. SMART 

CONSULTING 
S.R.L

SC ELESIS COMPUTERS SRL, SC INTERCAD SRL 
și SC CARA SRL în concordanţă cu  oferta depusă şi 

conform Acordurilor de subcontractare

74.900 lei fără 
TVA 

buget local

90 zile 
calendaristice 

de la data 
semnării 

contractului 
de către 

ambele părți

90 zile calendaristice de 
la data semnării 

contractului de către 
ambele părți

201

Contract subsecvent 
de furnizare piese, 

accesorii şi să 
presteze serviciile 
necesare pentru 

repararea şi 
întreţinerea 

calculatoarelor şi 
echipamentelor 

informatice (servere, 
staţii de lucru, laptop-

uri, imprimante, 
plotere, calculatoare, 
component active şi 
pasive de reţea) din 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ARAD

90652/22.11.2022

Contract subsecvent 
de furnizare piese, 

accesorii şi să 
presteze serviciile 
necesare pentru 

repararea şi 
întreţinerea 

calculatoarelor şi 
echipamentelor 

informatice (servere, 
staţii de lucru, laptop-

uri, imprimante, 
plotere, calculatoare, 
component active şi 
pasive de reţea) din 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI ARAD

Acord cadru nr. 
29158/11.04.20

19

SC BB 
COMPUTER SRL

75.630,25 lei 
fără TVA

buget local
de la data 
semnarii 

contractului

pana la 20.12.2022 
inclusiv

202

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

83592/28.10.2022

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

Acord cadru nr. 
36208/29.05.20

20

OMV PETROM 
MARKETING SRL

180.672,27 lei 
fara TVA

buget local

intră în 
vigoare la  

data semnarii 
acestuia de 

către ambele 
părți    

se va derula pe o 
perioadă de până la 

31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitate de prelungire 
cu 4 luni în 2023, prin act 
adițional, cu respectarea 

prev. art. 165 din HG 
395/2016



203

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

92989/29.11.2022

Contract subsecvent 
de furnizare 

carburanți auto 
(benzină și motorină) 

pe bază de carduri 
electronice

Acord cadru nr. 
36208/29.05.20

20

OMV PETROM 
MARKETING SRL

130.252,1 lei 
fara TVA

buget local

intră în 
vigoare la  

data semnarii 
acestuia de 

către ambele 
părți   

se va derula pe o 
perioadă de până la 

31.12.2022 inclusiv, cu 
posibilitate de prelungire 
cu 4 luni în 2023, prin act 
adițional, cu respectarea 

prev. art. 165 din HG 
395/2016

204

Contract subsecvent 
de furnizarea de 

consumabile 
destinate 

imprimantelor si 
copiatoarelor – 

LOTUL II LEXMARK

83586/28.10.2022

Contract subsecvent 
de furnizarea de 

consumabile 
destinate 

imprimantelor si 
copiatoarelor – 

LOTUL II LEXMARK

Acord cadru 
nr.35786/05.05.

2021 

SC BB 
COMPUTER SRL

171748,65 lei 
fara TVA

buget local

la data 
semnării 

acestuia de 
către ambele 

părți

se finalizează la data 
îndeplinirii obligațiilor 
contractuale în sarcina 

Părților

205

SF – Branșamente 
utilități puncte de 
reîncărcare pentru 
vehicule electrice

99178 /    
23.12.2022        

SF – Branșamente 
utilități puncte de 
reîncărcare pentru 
vehicule electrice

Achizitie directa

1
SC SECUNET 
PROJECT SRL

110.000,00 Bugetul local
emiterea 
ordinului de 
prestare

60 de zile calendaristice 
de la emiterea ordinului 
de prestare 
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