
1

Lucrări de demolare 

construcții provizorii 

si/sau neautorizate, 

respectiv curățare, 

nivelare și 

împrejmuire în zonele 

unde s-au depozitat 

deșeuri

26069/13.04.2020

Lucrări de demolare 

construcții provizorii 

si/sau neautorizate, 

respectiv curățare, 

nivelare și 

împrejmuire în 

zonele unde s-au 

depozitat deșeuri

achizitie directa 1 SC TANSSAM SRL 336.134,45 Buget local 13.04.2020 20.12.2020

1

Servicii de analiză de 

risc pentru proiectul 

“Reconversia 

funcțională și 

revitalizarea terenului 

din zona Micalaca 300 

și transformarea lui în 

zonă de agrement și 

petrecere a timpului 

liber

65500/14.09.2020

Servicii de analiză 

de risc pentru 

proiectul 

“Reconversia 

funcțională și 

revitalizarea 

terenului din zona 

Micalaca 300 și 

transformarea lui în 

zonă de agrement și 

petrecere a timpului 

liber

achizitie directa 1

SC 

ELECTROECHIPA

MENT 

INDUSTRIAL SRL

25.000
fonduri 

europene
14.09.2020

30 de zile de 

la semnare

2

Servicii de manipulare 

a încărcăturilor

26336/14.04.2020 Servicii de 

manipulare a 

încărcăturilor

achizitie directa 1

S.C. YNUELA & 

DAVID DEMOLARI 

S.R.L

37.815,13 Buget local 14.04.2020 30.04.2021

3
Servicii de transport 

postal rutier cu 

automobile blindate

33124/19.05.2020

Servicii de transport 

postal rutier cu 

automobile blindate

achizitie directa 2
S.C. WEST 

PROTGUARD 

SISTEM SRL

114.000 Buget local 19.05.2020 30.04.2021

4
Servicii de medicina 

muncii
42593/25.06.2020

Servicii de medicina 

muncii
achizitie directa 2

SC GENESYS 

MEDICAL CLINIC 

S.R.L
28.775 Buget local 25.06.2020 30.04.2021
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Acord cadru pe 4 ani- 

Servicii de vulcanizare 

si echilibrare pneuri 

pentru autovehiculele 

din parcul auto al 

Primăriei Municipiului 

Arad 

AC 

51599/27.07.2020    

CS 

55877/10.08.2020

Servicii de 

vulcanizare si 

echilibrare pneuri 

pentru 

autovehiculele din 

parcul auto al 

Primăriei 

Municipiului Arad 

licitatie deschisa 4

S.C. VERBITA 

S.R.L

125.600 AC 

19.327,73 CS
Buget local 10.08.2020 31.12.2020

6

Servicii de elaborare 

Proiect Tehnic de 

execuție, 

documentații tehnice 

necesare în vederea 

obținerii 

avizelor/acordurilor/au

torizațiilor, verificarea 

tehnică de calitate a 

proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție, 

inclusiv servicii de 

asistență tehnică din 

partea proiectantului 

pentru ”Refacție linie 

cale de tramvai și a 

rețelei aeriene de 

contact aferente în 

municipiul Arad- 

tronsonul I - Piața 

Podgoria - Pasaj 

Micalaca – Micălaca 

Zona III

64081/08.09.2020

Servicii de elaborare 

Proiect Tehnic de 

execuție, 

documentații tehnice 

necesare în vederea 

obținerii 

avizelor/acordurilor/

autorizațiilor, 

verificarea tehnică 

de calitate a 

proiectului tehnic și 

a detaliilor de 

execuție, inclusiv 

servicii de asistență 

tehnică din partea 

proiectantului pentru 

”Refacție linie cale 

de tramvai și a 

rețelei aeriene de 

contact aferente în 

municipiul Arad- 

tronsonul I - Piața 

Podgoria - Pasaj 

Micalaca – Micălaca 

Zona III

licitatie deschisa 5

BIROUL 

INDIVIDUAL DE 

ARHITECTURA – 

ARHITECT 

MOLDOVAN MIHAI 

- IOAN 492.240

buget local 

si ulterior 

fonduri 

europene

08.09.2020 90 de zile

7

Servicii de asigurare 

obligatorie a 

locuințelor aflate în 

administrarea 

Consiliului Local al 

Municipiului Arad 

precum și servicii de 

asigurare a 

construcțiilor 

împotriva tuturor 

riscurilor pentru 

apartamentele sociale 

situate în blocurile 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 din 

strada Tarafului FN

90470/17.12.2020

Servicii de asigurare 

obligatorie a 

locuințelor aflate în 

administrarea 

Consiliului Local al 

Municipiului Arad 

precum și servicii de 

asigurare a 

construcțiilor 

împotriva tuturor 

riscurilor pentru 

apartamentele 

sociale situate în 

blocurile 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 și 8 din 

strada Tarafului FN

procedura 

simplificata
3

SC FAST 

BROKERS – 

BROKER DE 

ASIGURARE – 

REASIGURARE 

SRL

142.605,85 Buget local 17.12.2020 5 zile
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Servicii de întreţinere 

şi igienizare a 

toaletelor ecologice 

pe 

domeniul public al 

Municipiului Arad

30023/04.05.2020

Servicii de 

întreţinere şi 

igienizare a 

toaletelor ecologice 

pe 

domeniul public al 

Municipiului Arad

achizitie directa 1
SC EURO 

ECOLOGIC SRL
75.630,25 Buget local 04.05.2020 30.04.2021

9

Verificare tehnica a 

instalatiilor/echipamen

telor din domeniul 

ISCIR – operator 

RSVTI la cazane gaz

21434/19.03.2020

Verificare tehnica a 

instalatiilor/echipam

entelor din domeniul 

ISCIR – operator 

RSVTI la cazane 

gaz

achizitie directa 1
SC MT ALWAYS 

PREMIUM SRL
74.532 Buget local 01.05.2020 30.04.2021

10 Achizitie autoutilitara 74415/15.10.2020 Achizitie autoutilitara achizitie directa 1
SC AUTO NOVEX 

SA
83.987 Buget local 15.10.2020 20.12.2020

11

Lucrari in completare 

conform PTE avizat - 

reabilitare termica 

Gradinita cu program 

prelungit Curcubeul 

Copiilor

82666/16.11.2020

Lucrari in 

completare conform 

PTE avizat - 

reabilitare termica 

Gradinita cu 

program prelungit 

Curcubeul Copiilor

procedura 

simplificata
1 SC TCS&CT SRL 248.297,79 Buget local 16.11.2020

30 zle 

calendaristic

e de la 

emiterea 

ordinului de 

incepere

12
Servicii de curățare și 

întreținere a toaletelor 

ecologice de la bazele 

sportive

26289/14.04.2020

Servicii de curățare 

și întreținere a 

toaletelor ecologice 

de la bazele sportive

achizitie directa 1

SC 

EUROECOLOGIC 

SRL

21.008,40 Buget local 01.05.2020 30.04.2021

13

Servicii de analiză de 

risc pentru proiectul 

“Revitalizarea Zonei 

Strada Mărului și 

Amenajarea ca Zonă 

de Agrement”

66123/15.09.2020
Servicii de analiză 

de risc
achizitie directa 1

SC 

ELECTROECHIPA

MENT 

INDUSTRIAL SRL

25.000,00 Buget local 15.09.2020

30 zle 

calendaristic

e de la 

semnarea 

contractului

14

Servicii de dirigenţie 

de şantier pentru 

execuţia lucrărilor 

„Revitalizarea Zonei 

Strada Mărului și 

Amenajarea ca Zonă 

de Agrement”

70947/02.10.2020
Servicii de dirigenţie 

de şantie

procedura 

simplificata
7

SC LOAAN 

CONSULTING SRL
79.200,00

fonduri 

europene

conform ordin 

de incepere 

lucrari - inca 

netransmis

15 luni de la 

ordinul de 

incepere a 

lucrarilor
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Servicii de urbanism 

pentru „Actualizare a 

Planului Urbanistic 

General al Municipiul 

Arad”

81137/09.11.2020

Actualizare a 

Planului Urbanistic 

General al 

Municipiul Arad

licitatie deschisa 1 SC ICEBERG SRL

SC 

PROMETER 

M&G SRL  SI 

SC SIGMA 

MOBILITY 

ENGINEERIN

G SRL 

3.000.000,00 Buget local
conform ordin 

de prestare

48 luni de la 

ordinul de 

incepere a 

prestarii

16

servicii de elaborare a 

documentației de 

urbanism pentru “Plan 

Urbanistic Zonal – 

Zonă verde și de 

agrement Tricoul 

Roșu”

56654/12.08.2020

servicii de elaborare 

a documentației de 

urbanism pentru 

“Plan Urbanistic 

Zonal – Zonă verde 

și de agrement 

Tricoul Roșu”

licitatie deschisa 3
SC BAUPLANING 

SRL
40.000,00 Buget local

conform ordin 

de prestare

18 luni de la 

ordinul de 

incepere a 

prestarii

17

Servicii de intretinere 

si reparatii pentru 21 

de sisteme de 

alarmare, 

antiincendiu, sisteme 

TV cu circuit închis, 

pentru centrala de 

dispecerizare a 

acestora, precum și 

furnizarea pieselor de 

schimb și accesoriilor 

necesare acestora

81849/11.11.2020

Intretinere 21 de 

sisteme de 

alarmare, 

antiincendiu, 

sisteme TV cu 

circuit închis

licitatie deschisa 4
SC CONTACT 

PLUS SRL

până la 

concurența 

sumei de 

34.679,49 lei 

fără TVA, cu 

un preț lunar 

3.890,00 lei 

fără TVA, din 

care: 	

- servicii 

maxim 

23.340,00 lei 

fara TVA

- piese de 

schimb maxim 

11.339,49 lei 

fara TVA

Buget local 11.11.2020 30.04.2021

18

Servicii de intretinere 

si reparatii a 

sistemelor de 

supraveghere video și 

furnizarea pieselor de 

schimb și accesoriilor 

necesare acestora

81939/11.11.2020

Servicii de 

intretinere si 

reparatii a 

sistemelor de 

supraveghere video 

și furnizarea pieselor 

de schimb și 

accesoriilor 

necesare acestora

licitatie deschisa 5

SC MORAR PAZA 

SI PROTECTIE 

SRL

până la 

concurența 

sumei de 

81.026,89 lei 

fără TVA, cu 

un preț lunar 

2.300,00 lei 

fără TVA, din 

care: 	

- servicii 

maxim 

13.800,00 lei 

fără TVA

- piese de 

schimb maxim 

67.226,89 lei 

fără TVA

Buget local 11.11.2020 30.04.2021
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Servicii de intretinere 

si reparatii a unui 

număr de 2 sisteme 

de detecție și 

alarmare la incendiu, 

precum și furnizarea 

pieselor de schimb 

necesare funcționării 

acestora

81850/11.11.2020

Intretinere 2 de 

sisteme de 

alarmare, 

antiincendiu

licitatie deschisa 4
SC CONTACT 

PLUS SRL

până la 

concurența 

sumei de 

4.680,67 lei 

fără TVA, cu 

un preț lunar 

500,00 lei fără 

TVA, din care: 

	

- servicii 

maxim 

3.000,00 lei 

fără TVA

- piese de 

schimb maxim 

1.680,67 lei 

fără TVA

Buget local 11.11.2020 30.04.2021

20 2822/16.01.202 Asigurari Ianuarie 13.860,00 01.01.2020 31.01.2020

21 10890/13.02.2020 Asigurari Februarie 57.06.0,00 01.02.2020 29.02.2020

22 16641/03.03.2020 Asigurari martie 1.080,00 01.03.2020 31.03.2020

23 26290/14.04.2020 Asigurari aprilie 14.400,00 01.04.2020 30.04.2020

24 30392/05.05.2020 Asigurari mai 9.400,00 01.05.2020 31.05.2020

25 44086/02.07.2020 Asigurari iulie 5.010,00 01.07.2020 31.07.2020

26 55893/10.08.2020 Asigurari august 4.540,00 01.08.2020 31.08.2020

27 66677/16.09.2020 Asigurari octombrie 2.270,00 01.10.2020 31.10.2020

28 77952/29.10.2020 Asigurari noiembrie 54.480,00 01.11.2020 30.11.2020

29 83980/20.11.2020 Asigurari decembrie 12.370,00 01.12.2020 31.12.2020

30

Contract subsecvent - 

Lucrări de reparare și 

întreținere a 

terenurilor de sport

17190/04.03.2020

Lucrări de reparare 

și întreținere a 

terenurilor de sport

procedura 

simplificata
4 SC ROGERA SRL 504.201,68 04.03.2020 20.12.2020

31

Acord cadru - Servicii 

de actualizare a 

Registrului local de 

spații verzi din 

Municipiul Arad

49875/20.07.2020

Actualizare a 

Registrului local de 

spații verzi

licitatie deschisa 4

Asocierea ETERRA 

MAP SRL – 

MEGACIS SRL 

1.120.000,00 buget local 21.07.2020 20.07.2024

32

Contract subsecvent - 

Servicii de actualizare 

a Registrului local de 

spații verzi din 

Municipiul Arad

68234/22.09.2020

Actualizare a 

Registrului local de 

spații verzi

licitatie deschisa 4

Asocierea ETERRA 

MAP SRL – 

MEGACIS SRL 

100.000,00 buget local 22.09.2020 31.12.2020

29741/30.04.2020 3.028.200,00 01.05.2020 31.10.2020

78647/30.10.2020 596.050,00 01.11.2020 30.11.2020

85739/27.11.2020 648.350,00 01.12.2020 31.12.2020

CONTRACTE 

SUBSECVENTE de 

Servicii de asigurare 

obligatorii de 

răspundere civilă 

RCA și asigurări 

CASCO a vehiculelor

licitatie deschisa 3 OMNIASIG Buget local

Furnizare energie 

electrica
SC TINMARlicitatie deschisa buget local133

Furnizare energie 

electrica
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Acord cadru servicii 

de intretinere si 

reparatie a 

autovehiculelor si 

mopedelor

65268/11.09.2020

Servicii de 

intretinere si 

reparatie a 

autovehiculelor si 

mopedelor

1.259.455,48 11.09.2020 10.09.2022

37 66466/16.09.2020 440.000,00 16.09.2020 31.12.2020

38 77941/29.10.2020 80.000,00 29.10.2020 31.12.2020

39
Acord cadru 

intretinere si reparatii 

strazi - lot 2

91761/22.12.2020
Lucrari reparatii 

drumuri
3

SC PORR 

CONSTRUCT SRL
44.923.711,16 22.12.2020 21.12.2024

40
Acord cadru 

intretinere si reparatii 

strazi - lot 5

71908/06.10.2020
Lucrari reparatii 

drumuri
6.962.666,91 06.10.2020 05.10.2024

41

Contract subsecvent 

de lucrari  intretinere 

si reparatii strazi - lot 

5

799991/04.11.2020
Lucrari reparatii 

drumuri
168.067,23 04.11.2020 20.12.2020

42

Servicii de 

„Autorizare ISCIR, 

verificare cazane 

de gaz la unitățile 

de învățământ, 

fond locativ, 

clădiri 

administrative și 

baze sportive pe 

raza municipiului 

Arad”

40668/18.06.2020

Servicii de 

„Autorizare 

ISCIR, verificare 

cazane de gaz la 

unitățile de 

învățământ, fond 

locativ, clădiri 

administrative și 

baze sportive pe 

raza municipiului 

Arad”

achizitie directa 2

SC 

TERMOCONTROL 

SRL

74.117,65 buget local 18.06.2020 30.04.2020

licitatie deschisa

2

buget local

SC PORR 

CONSTRUCT SRL

licitatie deschisa
Contract subsecvent 

servicii de intretinere 

si reparatie a 

autovehiculelor si 

mopedelor

Servicii de 

intretinere si 

reparatie a 

autovehiculelor si 

mopedelor

3 buget localSC NELA SRL
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„Lucrări de 

alimentare cu 

energie electrică 

la Piața de 

Lemne” aferente 

obiectivului de 

investiții 

”Amenajare Piața 

de Lemne, str. 

Poetului, Arad” 

39653/15.06.2020

„Lucrări de 

alimentare cu 

energie electrică 

la Piața de 

Lemne” aferente 

obiectivului de 

investiții 

”Amenajare 

Piața de Lemne, 

str. Poetului, 

Arad” 

achizitie directa 4
SC MIBU 

ELECTRIC SRL
29.301,70 buget local

ordin de 

execuție a 

lucrărilor

44

Servicii de 

încasare a 

impozitelor și 

taxelor locale prin 

POS (Point of 

Sale)

28229/24.04.2020

Servicii de 

încasare a 

impozitelor și 

taxelor locale 

prin POS (Point 

of Sale)

achizitie directa 1

BANCA 

COMERCIALA 

ROMANA SA

pana la 

concurența 

sumei de 

36.000 

(comision 1%)

buget local 24.04.2020 30.04.2020

45

Service pentru 

centrala automată 

de alarmare, 13 

sirene electronice 

şi pentru cofretele 

de comandă 

modernizate de la 

14 sirene 

electrice, cu piese 

de schimb

26180/13.04.2020

Service pentru 

centrala 

automată de 

alarmare, 13 

sirene 

electronice şi 

pentru cofretele 

de comandă 

modernizate de 

la 14 sirene 

electrice, cu 

piese de schimb

achizitie directa 1
AXATEL SERVICE 

SRL
35.126 buget local 13.04.2020 30.04.2021

46

Servicii de 

întreținere și 

modificare a 

aplicației 

informatice de 

Managementul 

Documentelor

38919/11.06.2020

Servicii de 

întreținere și 

modificare a 

aplicației 

informatice de 

Managementul 

Documentelor

negociere fara 

publicarea 

prealabila  aunui 

anunt de 

partcipare

1
SOBIS SOLUTION 

SRL
131.932,77 buget local 11.06.2020 30.04.2021
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Stație de 

încărcare 

acumulatori și 

descărcare date 

mobile – Docking 

station pentru 

body cam 

SOP02A sau 

echivalent cu 10 

celule, cu 

software de 

management, 

acumulatori 

pentru body cam 

tip SOP02A sau 

echivalent, 

aparate audio și 

video de 

înregistrare și 

redare tip Body 

Cam (cameră 

portabilă agent 

poliție) și stație de 

încărcare 

acumulatori și 

descărcare date 

mobile – Docking 

Station 

90346/16.12.2020

Stație de 

încărcare 

acumulatori și 

descărcare date 

mobile – 

Docking station 

pentru body cam 

SOP02A sau 

echivalent cu 10 

celule, cu 

software de 

management, 

acumulatori 

pentru body cam 

tip SOP02A sau 

echivalent, 

aparate audio și 

video de 

înregistrare și 

redare tip Body 

Cam (cameră 

portabilă agent 

poliție) și stație 

de încărcare 

acumulatori și 

descărcare date 

mobile – 

Docking Station 

Licitatie 

deschisa
3

RADIOCOM BIHOR 

SRL
71.275 buget local 16.12.2020 45 de zile
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Servicii de 

elaborare Proiect 

Tehnic de 

execuție, 

documentații 

tehnice necesare 

în vederea 

obținerii 

avizelor/acordurilo

r/autorizațiilor, 

verificarea tehnică 

de calitate, 

inclusiv servicii de 

asistență tehnică 

din partea 

proiectantului 

pentru ”Refacție 

linie cale de 

tramvai și a rețelei 

aeriene de 

contact aferente 

în municipiul Arad- 

tronsonul III -

Calea Radnei de 

la Pasaj Micalaca 

la str. Renașterii”

60870/26.08.2020

Servicii de 

elaborare 

Proiect Tehnic 

de execuție, 

documentații 

tehnice 

necesare în 

vederea obținerii 

avizelor/acorduril

or/autorizațiilor, 

verificarea 

tehnică de 

calitate, inclusiv 

servicii de 

asistență tehnică 

din partea 

proiectantului 

pentru ”Refacție 

linie cale de 

tramvai și a 

rețelei aeriene 

de contact 

aferente în 

municipiul Arad- 

tronsonul III -

Calea Radnei de 

la Pasaj 

Micalaca la str. 

Procedura 

simplificata
4

BIROUL 

INDIVIDUAL DE 

ARHITECTURA 

– ARHITECT 

MOLDOVAN 

MIHAI - IOAN

383.900 buget local
emitere ordin 

de prestare

49

Servicii de 

management de 

proiect pentru 

implementarea 

proiectului 

„Achiziție material 

rulant electric, 4 

tramvaie dublă 

articulație 

capacitate mare și 

6 tramvaie vagon 

capacitate medie”

31022/08.05.2020

Servicii de 

management de 

proiect pentru 

implementarea 

proiectului 

„Achiziție 

material rulant 

electric, 4 

tramvaie dublă 

articulație 

capacitate mare 

și 6 tramvaie 

vagon capacitate 

medie”

achizitie directa 1
IDEA PRO 

S.R.L
119.700

finantare 

nationala(15

%)    

finantare 

externa 

neramburab

ila (85%)

08.05.2020

până la 

încheierea 

perioadei 

de 

implement

are a 

proiectului



50

Servicii de 

promovare a 

obiectivului de 

investiții „Achiziție 

material rulant 

electric, 4 

tramvaie dublă 

articulație 

capacitate mare și 

6 tramvaie vagon 

capacitate medie”

92357/23.12.2020

Servicii de 

promovare a 

obiectivului de 

investiții 

„Achiziție 

material rulant 

electric, 4 

tramvaie dublă 

articulație 

capacitate mare 

și 6 tramvaie 

vagon capacitate 

medie”

achizitie directa 1
DENKSTATT 

ROMANIA SRL
80.933

bugetul 

local
23.12.2020

până la 

încheierea 

perioadei de 

implementar

e a 

proiectului

51

Servicii de legatorie, 

arhivare documente, 

prelucrare documente 

Directia Venituri Arad

84393/23.11.2020

Servicii de legatorie, 

arhivare documente, 

prelucrare 

documente Directia 

Venituri Arad

Procedura 

simplificata
1

ATLAS 

DOCUMENT-AR 

SRL

246.300
bugetul 

local
23.11.2020 31.12.2020

52

Lucrări de alimentare cu 

energie electrică pentru  

obiectivul “Amenajare 

legătură rutieră între str. 

Cometei și Centura 

Arad 

51397 / 24.07.2020

Lucrări de alimentare 

cu energie electrică 

pentru  obiectivul 

“Amenajare legătură 

rutieră între str. 

Cometei și Centura 

Arad 

Achiziție directa
S.C ENERGO 

PROIECT SRL
47.000

bugetul 

local

25 zile de la 

emiterea 

ordinului de 

începere

25 zile de la 

emiterea 

ordinului de 

începere

53

Achiziţie, transport, 

montare si demontare pe 

domeniul public al 

municipiului Arad a 

unui numar de 12 brazi 

naturali cu ocazia 

Sărbătorilor de iarnă

77909/29.10.2020

Achiziţie, transport, 

montare si demontare 

pe domeniul public al 

municipiului Arad a 

unui numar de 12 

brazi naturali cu 

ocazia Sărbătorilor de 

iarnă

Achiziție directa
S.C. SERDANA 

FOREST S.R.L.

59999 lei fără 

TVA

bugetul 

local
29.10.2020 02.12.2020

54

Serviciile de întocmire 

„DALI-Reabilitare și 

amenajare terenuri de 

sport-Colegiul Național 

Moise Nicoară” 

79302/03.11.2020

Serviciile de întocmire 

„DALI-Reabilitare și 

amenajare terenuri de 

sport-Colegiul 

Național Moise 

Nicoară” 

Achiziție directa SC DROMCONS SRL
34200 lei fără 

TVA

bugetul 

local

60 zile de la 

data 

transmiterii 

ordinului de 

începere a 

prestării 

serviciilor

60 zile de la 

data 

transmiterii 

ordinului de 

începere a 

prestării 

serviciilor



55

Servicii de realizare 

„Concept General 

(Master Plan) de 

Regenerare 

Patrimonială a 

Cetății Aradului”

69952/28.09.2020

Servicii de realizare 

„Concept General 

(Master Plan) de 

Regenerare 

Patrimonială a 

Cetății Aradului”

Achiziție directa
S.C. ANDREESCU& 

GAIVORONSCHI S.R.L

125 000 lei fără 

TVA

bugetul 

local

30 zile  

lucrătoare de la 

data semnării 

contractului de 

către   ambele 

părți

30 zile  

lucrătoare de 

la data 

semnării 

contractului 

de către   

ambele părți

56

 Furnizare piese de 

schimb pentru 

menţinerea în stare de 

funcţionare a utilajelor 

folosite pentru 

întreţinerea terenurilor 

de sport din dotarea 

bazelor sportive

83773 din data 

19.11.2020

 Furnizare piese de 

schimb pentru 

menţinerea în stare de 

funcţionare a utilajelor 

folosite pentru 

întreţinerea terenurilor 

de sport din dotarea 

bazelor sportive

Achiziție directa SC GAMANOR SRL
56.393 lei fără 

TVA

bugetul 

local

5 zile lucrătoare 

de la semnarea 

contractului de 

ambele părţi

5 zile 

lucrătoare de 

la semnarea 

contractului 

de ambele 

părţi

57

servicii de întocmire 

planuri, schiţe de lucru 

şi specificaţii pentru 

evidenţierea 

imobilelor(străzi) din 

domeniul public al 

Municipiului Arad

35774 din  data  

28.05.2020

servicii de întocmire 

planuri, schiţe de lucru 

şi specificaţii pentru 

evidenţierea 

imobilelor(străzi) din 

domeniul public al 

Municipiului Arad

Achiziție directa SC PROCAD SRL
130.000 lei fără 

TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării 

acestuia până 

la 20.12.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

acestuia până 

la 20.12.2020 

inclusiv

58

Servicii de asistenţă 

tehnică dirigenţie de 

şantier pentru 

execuția lucrărilor 

obiectivul „Mărire a 

capacității peluzelor 

Stadionului UTA -

modificări și 

completări

24137/31.03.2020

Servicii de asistenţă 

tehnică dirigenţie 

de şantier pentru 

execuția lucrărilor 

obiectivul „Mărire 

a capacității 

peluzelor 

Stadionului UTA -

modificări și 

completări

Achiziție directa
S.C. MANAGEMENT 

ASSESS S.R.L

59400 lei fără 

TVA

bugetul 

local

6 luni, în 

conformitate cu 

calendarul 

activităţiilor de 

execuţie, de la 

transmiterea 

ordinului de 

începere

6 luni, în 

conformitate 

cu calendarul 

activităţiilor 

de execuţie, 

de la 

transmiterea 

ordinului de 

începere

59

Serviciile de elaborare 

Proiect tehnic și 

asistență din partea 

proiectantului pentru 

Reabilitare rampe și 

scări de acces pe digul 

Mureșului în 

Municipiul Arad

69594/23.09.2020

Serviciile de 

elaborare Proiect 

tehnic și asistență din 

partea proiectantului 

pentru Reabilitare 

rampe și scări de 

acces pe digul 

Mureșului în 

Municipiul Arad

Achiziție directa
SC INTERCAD 

PROIECT SRL

45.000 lei fără 

TVA

bugetul 

local

45 zile  de la 

transmiterea 

ordinului 

pentru 

proiectare și 

pana la 

semnarea 

procesului 

verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor 

pentru 

asistenta 

tehnica din 

partea 

proiectantului

45 zile  de la 

transmiterea 

ordinului 

pentru 

proiectare și 

pana la 

semnarea 

procesului 

verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor 

pentru 

asistenta 

tehnica din 

partea 

proiectantului



60

Servicii de gestionare, 

configurare şi asistenţă 

pentru punctele reţelei 

informatice ale 

Primăriei Municipiului 

Arad

29767 data 30.04.2020

Servicii de gestionare, 

configurare şi asistenţă 

pentru punctele reţelei 

informatice ale 

Primăriei Municipiului 

Arad

Achiziție directa S.C. ALIAS COM S.R.L
58.300 lei fără 

TVA

bugetul 

local

de la data de 

semnării  

contractului  

până la data de 

31.12.2020 

inclusiv

de la data de 

semnării  

contractului  

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv

61

servicii de  înregistrare 

sistematică în Sistemul 

Integrat de Cadastru și 

Carte Funciară a 

imobilelor din Sectorul 

Cadastral nr. 747 -Zona 

Ștrand Neptun și a 

Cetății Aradului

70869 data 01.10.2020

servicii de  înregistrare 

sistematică în Sistemul 

Integrat de Cadastru și 

Carte Funciară a 

imobilelor din 

Sectorul Cadastral nr. 

747 -Zona Ștrand 

Neptun și a Cetății 

Aradului

Achiziție directa SC DATCAD SRL
80500 lei fără 

TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

31.12.2020, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 4 

luni în anul 

următor

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

31.12.2020, 

cu posibilitate 

de prelungire 

cu 4 luni în 

anul următor

62

Serviciilor de elaborare 

Proiect tehnic și 

documentație de avizare 

în scopul racordării la 

SEN a Stadionului 

UTA, situat în Arad, str. 

Frații Neumann nr. 2

75263 din data 

19.10.2020

Serviciilor de 

elaborare Proiect 

tehnic și documentație 

de avizare în scopul 

racordării la SEN a 

Stadionului UTA, 

situat în Arad, str. 

Frații Neumann nr. 2

Achiziție directa
S.C. PRECON 

ELECTRIC S.R.L

22672 lei fără 

TVA

bugetul 

local

60 zile 

calendaristice 

începând cu 

data semnării 

acestuia de 

către ambele 

părți

60 zile 

calendaristice 

începând cu 

data semnării 

acestuia de 

către ambele 

părți

63 Servicii de telefonie fixa 91035/18.12.2020
Servicii de telefonie 

fixa
Achiziție directa

Telekom Romania 

Communications S.A

23521,2 lei fără 

TVA

bugetul 

local
01.01.2021 31.12.2021

64

Servicii de verificare 

tehnică a proiectelor 

tehnice și dispozițiilor 

de șantier: Lot 1 – ” 

Amenajare traseu de 

transport public de 

călători cu autobuzul, 

care să asigure 

legătura pe arterele 

urbane între zona 

UTA și str. Ștefan cel 

Mare

78714 din data de 

30.10.2020

Servicii de verificare 

tehnică a proiectelor 

tehnice și 

dispozițiilor de 

șantier: Lot 1 – ” 

Amenajare traseu 

de transport public 

de călători cu 

autobuzul, care să 

asigure legătura pe 

arterele urbane între 

zona UTA și str. 

Ștefan cel Mare

Achiziție directa
SC ARHIGRAY 

PROJECT SRL

119580 lei fără 

TVA

bugetul 

local

de la data 

predării cu 

proces verbal 

a 

documentelor 

care trebuie 

supuse 

verificării 

tehnice și 

până la data 

încheierii 

procesului 

verbal la 

terminarea 

lucrarilor

de la data 

predării cu 

proces 

verbal a 

documentelo

r care 

trebuie 

supuse 

verificării 

tehnice și 

până la data 

încheierii 

procesului 

verbal la 

terminarea 

lucrarilor



65

Servicii de verificare 

tehnică a proiectelor 

tehnice și dispozițiilor 

de șantier: Lot 2 –” 

Implementarea 

sistemului de închiriere 

biciclete în Municipiul 

Arad”

78712/30.10.2020

Servicii de verificare 

tehnică a proiectelor 

tehnice și 

dispozițiilor de 

șantier: Lot 2 –” 

Implementarea 

sistemului de 

închiriere biciclete în 

Municipiul Arad”

Achiziție directa
SC ARHIGRAY 

PROJECT SRL

2420 lei fără 

TVA

bugetul 

local

de la data 

predării cu 

proces verbal 

a 

documentelor 

care trebuie 

supuse 

verificării 

tehnice și 

până la data 

încheierii 

procesului 

verbal la 

terminarea 

lucrarilor

de la data 

predării cu 

proces 

verbal a 

documentelo

r care 

trebuie 

supuse 

verificării 

tehnice și 

până la data 

încheierii 

procesului 

verbal la 

terminarea 

lucrarilor

66

Servicii de de 

monitorizare a 

dosarelor aflate pe 

rolul instanțelor 

judecătorești precum 

și a legislației, 

jurisprudenței 

românești și 

europene, a doctrinei

16798 din data de 

03.03.2020

Servicii de de 

monitorizare a 

dosarelor aflate pe 

rolul instanțelor 

judecătorești 

precum și a 

legislației, 

jurisprudenței 

românești și 

europene, a 

doctrinei

Achiziție directa

SC CENTRUL 

TERITORIAL DE 

CALCUL ELECTRONIC 

SA 

45.559,15 lei cu 

TVA inclus

bugetul 

local

cu începere în 

două zile de la 

data semnării 

contractului 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

trei luni în anul 

2021, prin act 

adiţional

cu începere 

în două zile 

de la data 

semnării 

contractului 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate 

de prelungire 

cu trei luni în 

anul 2021, 

prin act 

adiţional

67
servicii de pază a 

bunurilor 

24136  din data de  

31.03.2020

servicii de pază a 

bunurilor 

Achiziție conform 

procedurii 

operationale 

achizitii Anexa 2

SC AMBASADOR 

GROUP SECURITY SRL

pana in limita 

sumei de 

2.071.075,85 lei 

cu TVA 

(137.255,51 

ore)

bugetul 

local

01.04.2020 

pana la 

31.12.2020 cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

o lună în 2021 

01.04.2020 

pana la 

31.12.2020 

cu 

posibilitate 

de prelungire 

cu o lună în 

2021 

68

serviciilor de 

întocmire Servicii de 

întocmire„SF- 

Amenajare pod pietonal 

acces la Insula Mureș

60896/27.08.2020

serviciilor de 

întocmire Servicii de 

întocmire„SF- 

Amenajare pod 

pietonal acces la 

Insula Mureș

Achiziție directa
S.C. HENTZA 

BUSINESS S.R.L

79.985 lei fără 

TVA  

bugetul 

local

90 zile de la 

data semnării 

contractului

90 zile de la 

data 

semnării 

contractului



69

Servicii de 

întocmire„Studiu de 

fezabilitate -

Amenajare trecere la 

nivel cu liniile de cale 

ferată-strada Câmpul 

Liniștii

93547 data 

31.12.2020

Servicii de 

întocmire„Studiu de 

fezabilitate -

Amenajare trecere 

la nivel cu liniile de 

cale ferată-strada 

Câmpul Liniștii

Achiziție directa
S.C. LONGHERSIN 

S.R.L

16.350 lei fără 

TVA  

bugetul 

local

60 zile de la 

data semnării 

contractului de 

către ambele 

părți

60 zile de la 

data 

semnării 

contractului 

de către 

ambele părți

70

Servicii de întocmire 

„SF-Foraj vertical de 

mare adâncime cu 

H=1800-2.200m 

pentru Ștrandul 

Neptun Arad

81428 

data10.11.2020

Servicii de întocmire 

„SF-Foraj vertical de 

mare adâncime cu 

H=1800-2.200m 

pentru Ștrandul 

Neptun Arad

Achiziție directa

SC PROFESSIONAL 

ACQUISITIONS 

CONSULTING 

COMPANY SRL

59.000 lei fără 

TVA 

bugetul 

local

45 zile de la 

data 

transmiterii 

ordinului de 

începere a 

prestării 

serviciilor

45 zile de la 

data 

transmiterii 

ordinului de 

începere a 

prestării 

serviciilor

71

Furnizarea de măști 

de protecție, mănuși 

de unică folosință, 

dezinfectante TP1 

pentru dezinfecţia 

igienică a mâinilor 

prin frecare și TP 2 

pentru dezinfecția  

suprafețelor în 

vederea limitării 

contagiozității 

Coronavirusului 

SARS-COV2 la 

Primăria Municipiului 

Arad  și Direcția 

Generală a Poliției 

Locale Arad

22991/25.03.2020

Furnizarea de măști 

de protecție, mănuși 

de unică folosință, 

dezinfectante TP1 

pentru dezinfecţia 

igienică a mâinilor 

prin frecare și TP 2 

pentru dezinfecția  

suprafețelor în 

vederea limitării 

contagiozității 

Coronavirusului 

SARS-COV2 la 

Primăria Municipiului 

Arad  și Direcția 

Generală a Poliției 

Locale Arad

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

SC CHRISTIANA SRL
884007,5 lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării 

contractului de 

către ambele 

părți, și va 

dura până la 

data 

îndeplinirii 

obligațiilor 

contractuale 

în sarcina 

părților, 

respectiv 3 

luni

de la data 

semnării 

contractului 

de către 

ambele părți, 

și va dura 

până la data 

îndeplinirii 

obligațiilor 

contractuale 

în sarcina 

părților, 

respectiv 3 

luni



72

 Contract subsecvent 

de Furnizare 

carburanti pe baza de 

carduri

38951/11.06.2020
Furnizare carburanti 

pe baza de carduri

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

OMV PETROM 

MARKETING SRL

604.369,75 lei 

fără TVA

bugetul 

local

data semnării 

de către 

ambele părţi şi 

se va derula 

pe o perioadă 

de până la 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în 2021, 

prin act 

adițional, cu 

respectarea 

prev. art. 165 

din HG 

395/2016

data 

semnării de 

către ambele 

părţi şi se va 

derula pe o 

perioadă de 

până la 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate 

de prelungire 

cu 4 luni în 

2021, prin 

act adițional, 

cu 

respectarea 

prev. art. 165 

din HG 

395/2016

73

 Contract subsecvent 

de lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 

Fond Locativ, spaţii 

cu altă destinaţie, 

Administrativ și 

Poliția Locală”

35794/28.05.2020

 Contract 

subsecvent de 

lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 

Fond Locativ, spaţii 

cu altă destinaţie, 

Administrativ și 

Poliția Locală”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC CLEVER 

SOLUTIONS POINT 

SRL

1.327.731,09  

lei fără TVA
bugetul local

de la data 

semnării 

contractului 

până la data de 

31.12.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

contractului 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv

74

 Contract subsecvent 

de lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 

Fond Locativ, spaţii 

cu altă destinaţie, 

Administrativ și 

Poliția Locală”

63682/07.09.2020

 Contract 

subsecvent de 

lucrări de reparaţii 

curente la clădiri 

Fond Locativ, spaţii 

cu altă destinaţie, 

Administrativ și 

Poliția Locală”

Licitatie deschisa 

cu încheierea 

unui acord cadru 

pe 4 ani

SC CLEVER 

SOLUTIONS POINT 

SRL

58.823,53  lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării 

contractului 

până la data de 

31.12.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

contractului 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv



75
Servicii de asistenţă 

tehnică din partea 

proiectantului pentru 

execuţia lucrărilor 

”Mărirea capacității 

peluzelor stadionului 

UTA – modificări şi 

completări” 

38984/11.06.2020

Servicii de asistenţă 

tehnică din partea 

proiectantului 

pentru execuţia 

lucrărilor ”Mărirea 

capacității peluzelor 

stadionului UTA – 

modificări şi 

completări” 

Licitatie deschisa S.C. THM PLUS S.R.L
72.626,40 lei 

fără TVA

bugetul 

local

6 luni de la 

emiterea 

ordinului de 

începere a 

serviciilor de 

către beneficiar 

şi se va finaliza 

odată cu 

semnarea 

procesului 

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor

6 luni de la 

emiterea 

ordinului de 

începere a 

serviciilor de 

către 

beneficiar şi 

se va finaliza 

odată cu 

semnarea 

procesului 

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor

76

Servicii de dezinfecție 

a părților comune a 

imobilelor cu 

destinație de locuințe 

colective din 

Municipiul Arad

31055/08.05.2020

Servicii de 

dezinfecție a părților 

comune a imobilelor 

cu destinație de 

locuințe colective din 

Municipiul Arad

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

SC ADS STOP DETOX 

SRL

168.067,23 lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării lui 

pana la data de 

28.05.2020

de la data 

semnării lui 

pana la data 

de 28.05.2020

77

 Contract de 

furnizare  hârtie, 

articole din hârtie şi 

produse din papetărie 

pentru birou

34776 din data 

25.05.2020

 Contract de 

furnizare  hârtie, 

articole din hârtie şi 

produse din 

papetărie pentru 

birou

procedura 

simplificata
SC DOLEX COM SRL 

129889,7 lei 

fără TVA

bugetul 

local

15 zile de la 

data semnarii 

contractului

15 zile de la 

data 

semnarii 

contractului

78
Servicii de transport 

urban cu tramvaiul 
30940/08.05.2020

Servicii de transport 

urban cu tramvaiul 

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

S.C. COMPANIA DE 

TRANSPORT PUBLIC 

S.A. ARAD

208.403,36 fără 

TVA

bugetul 

local

cu începere 

de la data de 

01.05.2020 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în 2021

cu începere 

de la data de 

01.05.2020 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

2021



79

Serviciilor de 

elaborare Proiect 

tehnic de execuție 

,documentații tehnice 

necesare în vederea 

obținerii 

avizelor/acorduri / 

autorizațiilor și 

asistență tehnică din 

partea proiectantului 

pentru Implementarea 

sistemului de închiriat 

biciclete în Municipiul 

Arad”

50341/22.07.2020

Serviciilor de 

elaborare Proiect 

tehnic de execuție 

,documentații 

tehnice necesare în 

vederea obținerii 

avizelor/acorduri / 

autorizațiilor și 

asistență tehnică din 

partea proiectantului 

pentru 

Implementarea 

sistemului de 

închiriat biciclete în 

Municipiul Arad”

Licitație deschisă
S.C. FIP CONSULTING 

S.R.L  

SC WALHALLA 

INVEST 

PRODCOMIMPE

X SRL

24.500 lei fără 

TVA 

fonduri 

nerambursa

bile

de la ordinul 

de incepere

semnarea 

procesului 

verbal la 

terminarea 

lucrarilor

80

Serviciilor de 

elaborare Proiect 

tehnic de execuţie, 

documentații tehnice 

necesare în vederea 

obținerii 

avizelor/acordurilor/au

torizațiilor, studii faza 

PT, inclusiv servicii de  

asistenţă tehnică  din 

partea proiectantului 

pentru  – Amenajare 

traseu de transport 

public de călători cu 

autobuzul, care să 

asigure legătura pe 

arterele urbane între 

zona UTA și str. 

Ștefan cel Mare”

56.600 din data de 

12.08.2020

Serviciilor de 

elaborare Proiect 

tehnic de execuţie, 

documentații tehnice 

necesare în vederea 

obținerii 

avizelor/acordurilor/

autorizațiilor, studii 

faza PT, inclusiv 

servicii de  asistenţă 

tehnică  din partea 

proiectantului pentru  

– Amenajare traseu 

de transport public 

de călători cu 

autobuzul, care să 

asigure legătura pe 

arterele urbane între 

zona UTA și str. 

Ștefan cel Mare”

Licitație deschisă SC ADURO IMPEX SRL

SC EUROCERAD 

INTERNATIONA

L SRL, SC 

SPECIALIST 

CONSULTING 

SRL, SC 

ROLUMIAL 

ELECTRIC 

EXPERTS SRL, SC 

INTEGRATED 

ROAD 

SOLUTIONS SRL 

3.495.235 lei 

fără TVA

fonduri 

nerambursa

bile și buget 

local

de la ordinul 

de incepere

semnarea 

procesului 

verbal la 

terminarea 

lucrarilor



81

   Servicii de 

elaborare proiect 

tehnic de execuție și 

asistență tehnică din 

partea 

proiectantului 

pentru 

”Modernizare reţele 

termice aferente 

punctelor termice PT  

5 Grădişte, PT 2 Lac, 

PT 4 Macul Roşu, 

PT Pasaj, PT 6V, PT 

Ocsko Terezia – P.T. 

6 V ”

93549 din data 

31.12.2020

   Servicii de 

elaborare proiect 

tehnic de execuție 

și asistență tehnică 

din partea 

proiectantului 

pentru 

”Modernizare 

reţele termice 

aferente punctelor 

termice PT  5 

Grădişte, PT 2 Lac, 

PT 4 Macul Roşu, 

PT Pasaj, PT 6V, 

PT Ocsko Terezia – 

P.T. 6 V ”

Licitație deschisă

Asocierea SC SMART 

HOUSE COLOR SRLcu

SC CELTIC DESIGN SRL  

SC ARCON 

CZISZTER SRL și 

SC TOPOCONS 

SRL

308.000 lei fără 

TVA
buget local

de la data 

emiterii 

ordinului

semnarea 

procesului 

verbal la 

terminarea 

lucrarilor

82

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

34600/25.05.2020

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 fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

SC ADI-COM SOFT SRL
119.059,50 lei 

cu TVA inclus
buget local

de la data de 

semnării 

contractului 

până la 

31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în anul 

2021

de la data de 

semnării 

contractului 

până la 

31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

anul 2021

83

servicii de asistenţă 

tehnică, actualizări şi 

întreţinere la programul 

informatic de 

contabilitate şi gestiune 

al Primăriei 

Municipiului Arad

34574/25.05.2020

servicii de asistenţă 

tehnică, actualizări şi 

întreţinere la 

programul informatic 

de contabilitate şi 

gestiune al Primăriei 

Municipiului Arad

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

SC ADI-COM SOFT SRL
85.531,25 lei cu 

TVA inclus
buget local

de la data de 

semnării 

contractului 

până la 

31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în anul 

2021

de la data de 

semnării 

contractului 

până la 

31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

anul 2021

84
servicii de asistenţă 

aplicaţie de tip GIS

29770  din data 

de30.04.2020       

servicii de asistenţă 

aplicaţie de tip GIS

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

S.C. PROMAX SRL
123.997,95 lei 

cu TVA inclus
buget local

de la data de 

semnării 

contractului 

până la 

31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în anul 

2021

de la data de 

semnării 

contractului 

până la 

31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

anul 2021



85

servicii de asistenţă 

pentru programul 

informatic „Autorizări”.  

35784/28.05.2020

servicii de asistenţă 

pentru programul 

informatic 

„Autorizări”.  

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

SC INDECO SOFT SRL
31.700 lei 

fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

acestuia până 

la data de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

maxim 4 luni 

în 2021, prin 

act adiţional. 

Pentru 

primele luni 

din anul 2021, 

serviciile se 

vor presta cu 

titlu gratuit, 

urmând ca 

factura 

aferentă lunii 

decembrie 

2020 să fie 

plătită în luna 

aprilie 2021

de la data 

semnării 

acestuia 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu maxim 4 

luni în 2021, 

prin act 

adiţional. 

Pentru 

primele luni 

din anul 

2021, 

serviciile se 

vor presta 

cu titlu 

gratuit, 

urmând ca 

factura 

aferentă 

lunii 

decembrie 

2020 să fie 

plătită în 



86

servicii de asistenţă 

pentru programul 

informatic „Transport” 

34570/25.05.2020

servicii de asistenţă 

pentru programul 

informatic „Transport” 

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

SC INDECO SOFT SRL
38.500 lei 

fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

acestuia până 

la data de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

maxim 4 luni 

în 2021, prin 

act adiţional. 

Pentru 

primele luni 

din anul 2021, 

serviciile se 

vor presta cu 

titlu gratuit, 

urmând ca 

factura 

aferentă lunii 

decembrie 

2020 să fie 

plătită în luna 

aprilie 2021

de la data 

semnării 

acestuia 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu maxim 4 

luni în 2021, 

prin act 

adiţional. 

Pentru 

primele luni 

din anul 

2021, 

serviciile se 

vor presta 

cu titlu 

gratuit, 

urmând ca 

factura 

aferentă 

lunii 

decembrie 

2020 să fie 

plătită în 

87

servicii de mentenanţă şi 

întreţinere program bază 

de date procese verbale

39107  data 

11.06.2020

servicii de mentenanţă 

şi întreţinere program 

bază de date procese 

verbale

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

 S.C. NICSOFT S.R.L 9.350 lei buget local

de la data de 

semnării 

contractului 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în 2021, 

prin act 

aditional

de la data de 

semnării 

contractului 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

2021, prin 

act aditional



88
servicii de întreţinere 

program salarii

27266 data  

16.04.2020

servicii de întreţinere 

program salarii

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

S.C. ARSOFT S.R.L 26.400 lei/an buget local

de la data de 

01.05.2020 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitatea 

de prelungire 

prin act 

adiţional şi 

pentru anul 

2021

de la data de 

01.05.2020 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitatea 

de 

prelungire 

prin act 

adiţional şi 

pentru anul 

2021

89

servicii de întreţinere 

sistem de informare 

despre impozitele si 

taxele locale prin robot 

telefonic

28137 din data de 

23.04.2020

servicii de întreţinere 

sistem de informare 

despre impozitele si 

taxele locale prin 

robot telefonic

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

   S.C. RO&CO SOFT 

S.R.L

74.256 lei cu 

TVA inclus
buget local

de la data de 

01.05.2020 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitatea 

de prelungire 

prin act 

adiţional şi 

pentru anul 

2021

de la data de 

01.05.2020 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv, cu 

posibilitatea 

de 

prelungire 

prin act 

adiţional şi 

pentru anul 

2021

90

servicii de întreţinere 

program informatic-

evidenţa informatizată a 

veniturilor la bugetul 

local

27830  data 

22.04.2020

servicii de întreţinere 

program informatic-

evidenţa informatizată 

a veniturilor la bugetul 

local

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

SC INDECO SOFT SRL
282.000 lei 

fără TVA
buget local

01.05.2020  

până la data 

de 31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în 2021, 

prin act 

aditional

01.05.2020  

până la data 

de 

31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

2021, prin 

act aditional



91
servicii de întreţinere şi 

modificare Portal
29759 data 30.04.2020

servicii de întreţinere 

şi modificare Portal

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare

S.C. ALIAS COM S.R.L
47.050,42 lei 

fara TVA
buget local

01.05.2020  

până la data 

de 31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în 2021, 

prin act 

aditional

01.05.2020  

până la data 

de 

31.12.2020  

inclusiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

2021, prin 

act aditional

92

Upgrade pentru program 

informatic Direcția 

Venituri 

47235 din 09.07.2020

Upgrade pentru 

program informatic 

Direcția Venituri 

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a unui 

anunt de 

participare SC INDECO SOFT 

SRL

126.000 lei 

fără TVA
buget local

45 zile  

începand cu 

data semnării 

lui de către 

ambele părți

45 zile  

începand cu 

data 

semnării lui 

de către 

ambele părți

93
Contract subsecvent 

de Furnizare mobilier 

urban în municipiul 

Arad

23243/26.03.2020

Contract subsecvent 

de Furnizare mobilier 

urban în municipiul 

Arad

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC PANIPROD H&R 

SRL

249.200 lei cu 

TVA 
buget local

data semnării 

prezentului 

contract până 

la data de 

31.12.2020 

inclusiv

data 

semnării 

prezentului 

contract 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv

94

Contract subsecvent de 

servicii de curăţenie şi 

igienizare

328 data 06.01.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi igienizare

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

Asocierea SC SIR 

INSURANCE 

MARKETING SRL  

cu SC GEFRO 

ACTIV PREST SRL  

225.792 lei 

fără TVA 
buget local

data semnării 

contractului şi 

până la 

30.04.2020 

inclusiv

data 

semnării 

contractului 

şi până la 

30.04.2020 

inclusiv

95

Contract subsecvent de 

servicii de curăţenie şi 

igienizare

24142 data 01.04.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi igienizare

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

Asocierea SC SIR 

INSURANCE 

MARKETING SRL  

cu SC GEFRO 

ACTIV PREST SRL  

21.168 lei fără 

TVA 
buget local

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

30.06.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

contractului 

şi până la 

30.06.2020 

inclusiv

96

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi igienizare

29769   data 

30.04.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi 

igienizare

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

Asocierea SC SIR 

INSURANCE 

MARKETING SRL  

cu SC GEFRO 

ACTIV PREST SRL  

282.240 lei 

fără TVA 
buget local

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

31.12.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

contractului 

şi până la 

31.12.2020 

inclusiv



97

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi igienizare

44081 data 30.06.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi 

igienizare

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

Asocierea SC SIR 

INSURANCE 

MARKETING SRL  

cu SC GEFRO 

ACTIV PREST SRL  

28.224 lei fără 

TVA 
buget local

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

31.12.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

contractului 

şi până la 

31.12.2020 

inclusiv

98

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi igienizare

65153  data 

10.09.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi 

igienizare

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

Asocierea SC SIR 

INSURANCE 

MARKETING SRL  

cu SC GEFRO 

ACTIV PREST SRL  

37.630,24 lei 

fără TVA 
buget local

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

31.12.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

contractului 

şi până la 

31.12.2020 

inclusiv

99

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

16671  din data 

03.03.2020

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

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC BB 

COMPUTER SRL

569.767,23 lei 

fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

prezentului 

contract până 

la data de 

31.12.2020

de la data 

semnării 

prezentului 

contract 

până la data 

de 

31.12.2020



100

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

63633 din data 

04.09.2020

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

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC BB 

COMPUTER SRL

168.067,23 lei 

fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

prezentului 

contract până 

la data de 

31.12.2020

de la data 

semnării 

prezentului 

contract 

până la data 

de 

31.12.2020

101

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

89056  din data 

11.12.2020

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

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC BB 

COMPUTER SRL

84.033,61 lei 

fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

prezentului 

contract până 

la data de 

31.12.2020

de la data 

semnării 

prezentului 

contract 

până la data 

de 

31.12.2020



102

Contract subsecvent 

de servicii cadastrale 

pentru evidențierea 

imobilelor din 

domeniul public și 

privat al municipiului 

Arad/Statului Român

16662  data 

03.03.2020

Contract subsecvent 

de servicii 

cadastrale pentru 

evidențierea 

imobilelor din 

domeniul public și 

privat al 

municipiului 

Arad/Statului 

Român

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC DATCAD SRL
252.100,84   

lei fara TVA
buget local

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

31.12.2020, 

cu posibilitate 

de prelungire 

cu 4 luni în 

anul următor

de la data 

semnării 

contractului 

şi până la 

31.12.2020, 

cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

anul 

următor

103

Contract subsecvent 

de servicii cadastrale 

pentru evidențierea 

imobilelor din 

domeniul public și 

privat al municipiului 

Arad/Statului Român

60855  data 

26.08.2020

Contract subsecvent 

de servicii 

cadastrale pentru 

evidențierea 

imobilelor din 

domeniul public și 

privat al 

municipiului 

Arad/Statului 

Român

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC DATCAD SRL
126050,42lei 

fara TVA
buget local

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

31.12.2020, 

cu posibilitate 

de prelungire 

cu 4 luni în 

anul următor

de la data 

semnării 

contractului 

şi până la 

31.12.2020, 

cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

anul 

următor

104

Contract subsecvent 

de servicii de 

publicitate  media în 

presa scrisă şi online

30949 data 

08.05.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

publicitate  media în 

presa scrisă şi 

online

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC WEBO 

PRINTSHOP SRL

138.655,46 lei 

fără TVA.
buget local

de la data 

semnării 

contractului şi 

până la 

31.12.2020 

incluiv, cu 

posibilitate de 

prelungire cu 

4 luni în anul 

următor

de la data 

semnării 

contractului 

şi până la 

31.12.2020 

incluiv, cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni în 

anul 

următor

105

Contract subsecvent 

de servicii de 

Întreţinere instalaţii 

de semaforizare, 

confecţionare şi 

montare indicatoare 

rutiere în Municipiul 

Arad

1484  data 

10.04.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

Întreţinere instalaţii 

de semaforizare, 

confecţionare şi 

montare indicatoare 

rutiere în 

Municipiul Arad

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC. ALTIMATE 

S.A

210084,03  lei 

fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

 până la 

29.02.2020

de la data 

semnării 

 până la 

29.02.2020



106

Contract subsecvent 

de servicii de 

Întreţinere instalaţii 

de semaforizare, 

confecţionare şi 

montare indicatoare 

rutiere în Municipiul 

Arad

19509 data 

11.03.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

Întreţinere instalaţii 

de semaforizare, 

confecţionare şi 

montare indicatoare 

rutiere în 

Municipiul Arad

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC. ALTIMATE 

S.A

1446218,49 

lei fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

 până la 

31.12.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

 până la 

31.12.2020 

inclusiv

107

Contract subsecvent 

de lucrări de reparaţii 

curente : LOT I - 

Lucrări de reparaţii la 

Unităţi de învăţământ 

din Municipiul Arad 

21450 data 

19.03.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

reparaţii curente : 

LOT I - Lucrări de 

reparaţii la Unităţi 

de învăţământ din 

Municipiul Arad 

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC DRAST 

COMPANY SRL

1.680.672,27 

lei fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

contractului 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv

de la data 

semnării 

contractului 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv

108

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 

rutiere în Municipiul 

Arad - lotul I”

19500/11.03.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 

rutiere în 

Municipiul Arad - 

lotul I”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C. FIN TRANS 

S.R.L

651.260,50 lei 

fără TVA
buget local

este până în 

data de 

31.12.2020 

inclusiv, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

este până în 

data de 

31.12.2020 

inclusiv, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

109

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 

rutiere în Municipiul 

Arad - lotul I”

81542/10.11.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 

rutiere în 

Municipiul Arad - 

lotul I”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C. FIN TRANS 

S.R.L

168.067,23 lei 

fără TVA
buget local

este până în 

data de 

31.12.2020 

inclusiv, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

este până în 

data de 

31.12.2020 

inclusiv, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

110

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 

rutiere în Municipiul 

Arad - lotul II”

19502/11.03.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere marcaje 

rutiere în 

Municipiul Arad - 

lotul II”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C. FIN TRANS 

S.R.L

798.319,33 lei 

fără TVA
buget local

este până în 

data de 

31.12.2020 

inclusiv, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

este până în 

data de 

31.12.2020 

inclusiv, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări



111

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Confecţionare, 

montare şi întreţinere 

elemente metalice de 

siguranţă a traficului 

rutier şi pietonal în 

municipiul Arad” 

19518  data 

11.03.2020 

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Confecţionare, 

montare şi 

întreţinere elemente 

metalice de 

siguranţă a traficului 

rutier şi pietonal în 

municipiul Arad” 

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC LILE SERVICE 

GENERAL 

CONSTRUCTION 

SRL

336.134,45 lei 

fără TVA
buget local 11.03.2020

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv

112

Contract subsecvent 

de servicii de 

salubrizare stradală și 

deszăpezire în 

Municipiul Arad

400  data 07.01.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

salubrizare stradală 

și deszăpezire în 

Municipiul Arad

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC 

SALUBRITATE 

SA

3378151,26 

lei fără TVA
buget local

 cu începere 

de la data de 

08.01.2020 

până la data 

de 31.03.2020 

inclusiv

 cu începere 

de la data de 

08.01.2020 

până la data 

de 

31.03.2020 

inclusiv

113

Contract subsecvent 

de servicii de 

salubrizare stradală și 

deszăpezire în 

Municipiul Arad

23937  data 

31.03.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

salubrizare stradală 

și deszăpezire în 

Municipiul Arad

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC 

SALUBRITATE 

SA

8210084,03 

lei fără TVA
buget local

cu începere 

de la data de 

01.04.2020 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv

cu începere 

de la data de 

01.04.2020 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv

114

Contract subsecvent 

de servicii de 

salubrizare stradală și 

deszăpezire în 

Municipiul Arad

78125 data 

01.11.2020

Contract subsecvent 

de servicii de 

salubrizare stradală 

și deszăpezire în 

Municipiul Arad

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

SC 

SALUBRITATE 

SA

882352,94 lei 

fără TVA
buget local

cu începere 

de la data de 

01.11.2020 

până la data 

de 31.12.2020 

inclusiv

cu începere 

de la data de 

01.11.2020 

până la data 

de 

31.12.2020 

inclusiv

115

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot I”

19494 din 

11.03.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot I”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C. SYLC CON 

TRANS  S.R.L

2709146,22 

lei fara TVA
buget local

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări



116

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot I”

87523 din 

07.12.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot I”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C. SYLC CON 

TRANS  S.R.L

786554,62 lei 

fara TVA
buget local

până în data 

de 

20.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

până în data 

de 

20.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

117

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot II”

14941 din 

27.02.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot II”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C PORR 

CONSTRUCT 

S.R.L

4043042,02 

lei fara TVA
buget local

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

118

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot III”

19495 din 

11.03.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot III”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C. SYLC CON 

TRANS  S.R.L

4411466,39 

lei fara TVA
buget local

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

119

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot IV”

19496 din 

11.03.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot IV”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C. SYLC CON 

TRANS  S.R.L

2709146,22 

lei fara TVA
buget local

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

120

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot IV”

87525 din 

07.12.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot IV”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C. SYLC CON 

TRANS  S.R.L

1482352,94 

lei fara TVA
buget local

până în data 

de 

20.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

până în data 

de 

20.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări



121

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot V”

14945 din 

27.02.2020

Contract subsecvent 

de lucrări de 

„Întreţinere şi 

reparaţii drumuri în 

municipiul Arad – 

Lot V”

Licitatie 

deschisa cu 

încheierea unui 

acord cadru pe 

4 ani

S.C PORR 

CONSTRUCT 

S.R.L

26357,14 lei 

fara TVA
buget local 30.01.1900

până în data 

de 

31.12.2020, 

începând de 

la data 

emiterii 

primei 

comenzi de 

lucrări

122
Comanda 

echipamente de 

siguranta

35449 din 

27.05.2020

Echipament de 

protectie pentru 

interventie Achizitie directa

SC NERAMO 

DISTRIBUTION SRL

131.380,00 lei 

fara TVA buget local 27.05.2020

30 de zile de 

la data 

primirii 

comenzii

123

Comanda harta 

turistica a centrului 

istoric al municipiului 

Arad

19489 din 

11.03.2020

Harta turistica a 

centrului istoric al 

municipiului Arad Achizitie directa

SC SCHUBERT 

&FRANZKE SRL

42.900 lei fara 

TVA buget local 11.03.2020

120 de zile 

de la data 

prinmirii 

comenzii

124

Contract de dirigentie 

de santier pentru 

executia lucrarilor  de 

construire Centru 

Multifunctional 

pentru persoane din 

zone urbane 

marginalizate Zona 

Tarafului

72012 din 

06.10.2020

Servicii de dirigentie 

de santier pentru 

executia lucrarilor  

de construire 

Centru 

Multifunctional 

pentru persoane din 

zone urbane 

marginalizate Zona 

Tarafului Achizitie directa

SC LOOAN 

CONSULTING SRL

42.000,00 lei 

fara TVA

Fonduri 

nerambursa

bile si buget 

local

De la 

transmiterea 

ordinului de 

incepere a 

lucrarilor

Pana la 

terminarea 

lucrarilor

125

Contract de servicii 

de management de 

proiect construire 

Centru 

Multifunctional 

pentru persoane din 

zone urbane 

marginalizate Zona 

Tarafului 

48171 din 

14.07.2020

Servicii de 

management de 

proiect construire 

Centru 

Multifunctional 

pentru persoane din 

zone urbane 

marginalizate Zona 

Tarafului Achizitie directa SC IDEA PRO SRL

63.000,00 lei 

fara TVA

Fonduri 

nerambursa

bile si buget 

local 14.07.2020

Pana la 

incheierea 

perioadei de 

implementar

e a 

proiectului

126

Contract de servicii 

de elaborare proiect 

tehnic de executie si 

asistenta tehnica din 

partea proiectantului 

pentru Constuire 

Centru 

Multifunctional 

pentru Persoane din 

Zone Urbane 

Marginalizate  Zona 

Tarafului

22465 din 

24.03.2020

Servicii de elaborare 

proiect tehnic de 

executie si asistenta 

tehnica din partea 

proiectantului 

pentru Constuire 

Centru 

Multifunctional 

pentru Persoane din 

Zone Urbane 

Marginalizate  Zona 

Tarafului

Procedura 

simplificata

SC TEKTONIK 

STUDIO SRL

77.000,00 lei 

fara TVA

Fonduri 

nerambursa

bile si buget 

local

De  la data 

emitere 

ordinului de 

prestare a 

serviciilor

Pana la 

terminarea 

lucrarilor



127

Contract de lucrari de 

Reabilitare termica 

Gradinita cu program 

prelungit Gradinita 

Prieteniei, lucrari in 

completare conform 

PTE avizat

83755 din 

19.11.2020

Lucrari de 

Reabilitare termica 

Gradinita cu 

program prelungit 

Gradinita Prieteniei, 

lucrari in 

completare 

conform PTE avizat

Procedura 

simplificata

SC GRUP CONTERA 

SRL

263.667,78 lei 

fara TVA Buget local 19.11.2020

30 de zile de 

la data 

emiterii 

ordinului de 

incepere 

128

Contract de servicii 

de colectare, 

transport, procesare, 

neutralizare si 

eliminare finala a 

deseurilor medicale

70844 din 

01.10.2020

Servicii de 

colectare, transport, 

procesare, 

neutralizare si 

eliminare finala a 

deseurilor medicale Achizitie directa

SC ECOLOGMED 

SRL

33.040,00 lei 

fara TVA Buget local 01.10.2020

Pana la 

31.12.2020, 

cu 

posibilitate 

de 

prelungire 4 

luni in anul 

2021

129
Contract de servicii 

de incasari taxe si 

impozite locale prin 

statii selfpay(self-

service)

49441 din 

17.07.2020

Servicii de incasari 

taxe si impozite 

locale prin statii 

selfpay(self-service) Achizitie directa IDEA BANK SA

Pana la 

concurenta 

sumei de 

87.000,00 lei 

fara TVA Buget local 17.07.2020

Pana la 

31.12.2020, 

cu 

posibilitate 

de 

prelungire 4 

luni in anul 

2021

130

Contract subsecvent 

de furnizare uniforme 

de serviciu si 

accesorii pentru 

dotarea Politiei 

Locale

40669 din 

18.06.2020

Furnizare uniforme 

de serviciu si 

accesorii pentru 

dotarea Politiei 

Locale

Licitatie 

deschisa

SC TACTICA 

OUTDOOR SRL

46.612,00 lei 

fara TVA Buget local 18.06.2020

30 de zile de 

la data 

semnarii 

contractului

131

Contract subsecvent 

de furnizare uniforme 

de serviciu si 

accesorii pentru 

dotarea Politiei 

Locale

72013 din 

06.10.2020

Furnizare uniforme 

de serviciu si 

accesorii pentru 

dotarea Politiei 

Locale

Licitatie 

deschisa

SC TACTICA 

OUTDOOR SRL

10.056,00 lei 

fara TVA Buget local 06.10.2020

30 de zile de 

la data 

semnarii 

contractului

132

Acord cadru de 

servicii de estimare 

evaluare a imobilelor 

din patrimoniul 

municipiului Arad

44430 din 

01.07.2020

Servicii de estimare 

evaluare a 

imobilelor din 

patrimoniul 

municipiului Arad

Licitatie 

deschisa

SC DANINA STAR 

SRL

989.760,00 

LEI FARA TVA Buget local 01.07.2020

4 ani de la 

data 

semnarii 

contractului

133

Contract subsecvent 

de servicii de 

estimare-evaluare a 

imobilelor din 

patrimoniul 

municipiului Arad

52157 din 

28.07.2020

Servicii de estimare 

evaluare a 

imobilelor din 

patrimoniul 

municipiului Arad

Licitatie 

deschisa

SC DANINA STAR 

SRL

42.016,80 lei 

fara TVA Buget local 28.07.2020

Pana la 

31.12.2020



134

Contract subsecvent 

de servicii de 

estimare-evaluare a 

imobilelor din 

patrimoniul 

municipiului Arad

75481 din 

20.10.2020

Servicii de estimare 

evaluare a 

imobilelor din 

patrimoniul 

municipiului Arad

Licitatie 

deschisa

SC DANINA STAR 

SRL

42.016,80 lei 

fara TVA Buget local 20.10.2020

Pana la 

31.12.2020

135

Acord cadru de 

servicii de spalatorie 

auto pentru 

autovehiculele din 

parcul auto al 

Municipiului Arad

35747 din 

28.05.2020

Servicii de 

spalatorie auto 

pentru 

autovehiculele din 

parcul auto al 

Municipiului Arad

Procedura 

simplificata SC DELIA IMPEX SRL

108.600,00 lei 

fara TVA Buget local 28.05.2020

4 ani de la 

data 

semnarii 

acordului 

cadru

136

Contract subsecvent  

de servicii de 

spalatorie auto 

pentru 

autovehiculele din 

parcul auto al 

Municipiului Arad

40665 din 

18.06.2020

Servicii de 

spalatorie auto 

pentru 

autovehiculele din 

parcul auto al 

Municipiului Arad

Procedura 

simplificata SC DELIA IMPEX SRL

22.270,00  lei 

fara TVA Buget local 18.06.2020

Pana la 

31.12.2020

137

Contract subsecvent  

de servicii de 

spalatorie auto 

pentru 

autovehiculele din 

parcul auto al 

Municipiului Arad

54077 din 

04.08.2020

Servicii de 

spalatorie auto 

pentru 

autovehiculele din 

parcul auto al 

Municipiului Arad

Procedura 

simplificata SC DELIA IMPEX SRL

7983,00  lei 

fara TVA Buget local 04.08.2020

Pana la 

31.12.2020

138

Comanda - 

Medicamente  - 

Cabinete Medicale 

Scolare 66619/16.09.2020

Furnizare 

Medicamente  - 

Cabinete Medicale 

Scolare Achizitie directa SC SINAPIS SRL 

72.902,09 lei 

cu TVA Buget local 16.09.2020

7 zile 

lucratoare

139

Comanda - 

Termometre ci 

infrarosu 25822/09.04.2020

Furnizare - 

Termometre cu 

infrarosu Achizitie directa

SC ALTEX ROMANIA 

SRL

40.790,40 lei  

cu TVA Buget local 09.04.2020

100 de 

bucati in 5 

zile de la 

primirea 

comenzii                                  

20 de bucati 

in maxim 10 

zile 

lucratoare 

de la 

primirea 

comenzii



140

Contract prestari 

servicii 30236/05.05.2020

Servicii de 

intretinere si 

reparare a retelei si 

echipamenyelor de 

tyelefonie fixa, 

precum si furnizarea 

pieselor de schimb 

si accesoriilor Achizitie directa

SC INFOTON 

SERVICE SRL

66.337,81 lei 

fara TVA Buget local 05.05.2020

Pana la 31 

12.2020 cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

cu 4 luni in 

anul 2021

141

Contract prestari 

servicii 48131/14.07.2020

Servicii de asistenta 

tehnica - dirigentie 

de santyier pentru 

executia lucrarilor 

„Reabilitarea 

termica a blocurilor 

de locuinte din 

Municipiul Arad 

(Cererea 1)”

Procedura 

simplificata

SC DELTA TAPAE 

SRL

110.820 lei 

fara TVA

Finantare 

nationala si 

finantare 

externa 

nerambursa

bila

 Prezentul 

contract are o 

durata de 12 

luni de zile in 

conformitate 

cu calendarul 

activitatilor 

de executie, 

de la 

transmiterea 

ordinului de 

incepere 

 Se va 

finaliza 

odata cu 

semnarea 

procesului 

verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor

142

Contract de lucrari 

LOT I 70536/01.10.2020

Lucrari avand ca 

obiect „Reabilitarea 

termica a blocurilor 

de locuinte din 

Municipiul Arad 

(Cererea 1)”            

LOT I

Licitatie 

Deschisa

Asocierea  SC FILDO 

STARCONS cu                        

SC REZIDENTIAL 

DELUXE SRL    

2.545.915,11 

lei fara TVA

Finantare 

nationala, 

finantare 

externa 

nerambursa

bila  si 

buget local

de la 

semnarea 

contractului

pana la 

receptia 

finala a 

lucrarilor

143

Contract de lucrari 

LOT II 70543/01.10.2020

Lucrari avand ca 

obiect „Reabilitarea 

termica a blocurilor 

de locuinte din 

Municipiul Arad 

(Cererea 1)”            

LOT II

Licitatie 

Deschisa

Asocierea  SC FILDO 

STARCONS cu                        

SC REZIDENTIAL 

DELUXE SRL    

3.293.501,16 

lei fara TVA

Finantare 

nationala, 

finantare 

externa 

nerambursa

bila  si 

buget local

de la 

semnarea 

contractului

pana la 

receptia 

finala a 

lucrarilor

144

Contract de lucrari 

LOT III 70554/01.10.2020

Lucrari avand ca 

obiect „Reabilitarea 

termica a blocurilor 

de locuinte din 

Municipiul Arad 

(Cererea 1)”            

LOT III

Licitatie 

Deschisa

S.C. TOMA SEB 

CONSTRUCT S.R.L 

2.952.133,27 

lei fara TVA

Finantare 

nationala, 

finantare 

externa 

nerambursa

bila  si 

buget local

de la 

semnarea 

contractului

pana la 

receptia 

finala a 

lucrarilor



145

Contract de servicii 25046 / 06.04. 2020

PT - Refacție linie 

cale de tramvai și a 

rețelei aeriene de 

contact aferente în 

municipiul Arad- 

tronsonul IV -strada 

Pădurii (intre str. 

Abatorului și str. 

Condurașilor)

Procedură 

simplificată 2

SC BAICONS IMPEX 

SRL

399.200 lei 

fără TVA

finantare 

externa 

nerambursa

bila  si 

buget local

de la data 

ordinului de 

începere

pana la 

receptia 

finala a 

lucrarilor

146

Contract de servicii 10045/11.02.2020

„Servicii de 

consultanță 

necesare în 

vederea 

implementării 

Proiectului - 

Procese de 

planificare co-

creative pentru 

analiza, evaluarea 

și îmbunătățirea 

utilizării spațiului 

public în 

transport pentru a 

crea spații publice 

noi atractive, 

accesibile 

favorabile 

incluziunii și mai 

viabile pentru 

oameni”  – 

acronim 

Space4People Achiziție directă 1

SC CIVITTA 

STRATEGY & 

CONSULTING SA

30.100 lei fără 

TVA

finantare 

externa 

nerambursa

bila  si 

buget local

de la data 

semnării 

contractului 28.02.2020

147

Contract de lucrări 27494/21.04.2020

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a 

unui anunt de 

participare 1

S.C. HANȚIG 

ELECTRICSERVICE 

S.R.L 

subcontractan

t SC MIMESIS 

ART  SRL-D

2.300.000,00 

lei fără TVA buget local

12 luni de la 

data emiterii 

ordinului de 

începere a 

lucrărilor

12 luni de la 

data emiterii 

ordinului de 

începere a 

lucrărilor



148

Contract de servicii 46264/ 07.07.2020

Servicii de reparații 

și întreținere a 

centralelor termice 

la unitățile de 

învățământ, fond 

locativ, cladiri ale 

administrației și 

baze sportive din 

Municipiul Arad pe 

anul 2020

Procedură 

simplificată 2

S.C. 

TERMOCONTROL 

S.R.L

479.831,93 lei 

fără TVA buget local

de la data 

semnării 

contractului

până la 

31.12.2020, 

cu 

posibilitatea 

de 

prelungire 

cu 4 luni si în 

anul 2021

149

Contract subsecvent 

de servicii 23652/30.03.2020

Serviciul de 

salubrizare privind 

activitatea de 

dezinsecţie, 

dezinfecţie, 

deratizare

licitație 

deschisă cu 

încheiere acord 

cadru 4 S.C DD CHIM S.R.L

500.938,99 lei 

fără TVA buget local

de la data 

semnării 

contractului

până la 

31.12.2020

150

Contract de furnizare 90375/16.12.2020

Terminale portabile 

Tetra, aplicație 

client monitorizare 

GPS și încărcător 

multiplu 6+6 porturi 

pentru terminale 

portabile Tetra

licitație 

deschisă 1

SC RADIOCOM 

BIHOR SRL

135.990 lei 

fără TVA buget local

45 zile de la 

data semnării 

contractului

45 zile de la 

data 

semnării 

contractului

151

Contract subsecvent 

de servicii 5810/29.01.2020

Reparare, 

întreținere și 

înlocuire a 

echipamentelor din 

spațiile de joacă, 

spațiile de 

agrement și a 

mobilierului urban 

din Municipiul Arad

licitație 

deschisă cu 

încheiere acord 

cadru 3

S.C. PANIPROD H&R 

S.R.L 84.033,61 buget local

de la data 

semnării 

contractului

până la 

31.12.2020

152

Contract subsecvent 

de servicii 26706/15.04.2020

Reparare, 

întreținere și 

înlocuire a 

echipamentelor din 

spațiile de joacă, 

spațiile de 

agrement și a 

mobilierului urban 

din Municipiul Arad

licitație 

deschisă cu 

încheiere acord 

cadru 3

S.C. PANIPROD H&R 

S.R.L 420.168,07 buget local

de la data 

semnării 

contractului

până la 

31.12.2020



153

Contract subsecvent 

de servicii 84581/23.11.2020

Reparare, 

întreținere și 

înlocuire a 

echipamentelor din 

spațiile de joacă, 

spațiile de 

agrement și a 

mobilierului urban 

din Municipiul Arad

licitație 

deschisă cu 

încheiere acord 

cadru 3

S.C. PANIPROD H&R 

S.R.L

126.050,42 lei 

fără TVA buget local

de la data 

semnării 

contractului

până la 

31.12.2020

154

Contract de lucrări 62305/01.09.2020

Lucrări de 

reabilitare Bloc 

Operator, situat la 

et. I al clădirii Secției 

de Urologie, P-ța M. 

Viteazul nr.7-8, 

Arad

Procedură 

simplificată 3

SC HOSPITAL 

TECHNICAL 

SOLUTIONS SRL

 

subcontractan

ți SC 

PROJECTMAK 

SRL           SC 

TECHNOPLUS 

MEDICAL 

SERVICE SRL 

1.543.027,85 

lei fără TVA buget local

6 luni de la 

data 

transmiterii 

ordinului de 

începere

6 luni de la 

data 

transmiterii 

ordinului de 

începere

155

Contract de servicii 74885/16.10.2020

Servicii de 

consultanta în 

vederea întocmirii 

documentației de 

atribuire a 

contractului 

“Servicii de analiză, 

proiectare, 

dezvoltare și 

implementare 

sistem informatic 

integrat 

(echipamente, 

licențe, servicii de 

dezvoltare/impleme

ntare IT) pentru 

simplificarea 

procedurilor 

administrative și 

reducerea 

birocrației pentru 

cetățeni” Achiziție directă 3

SC FIVEPLUS 

SOLUTIONS SRL

24.850 lei fără 

TVA

finantare 

externa 

nerambursa

bila  si 

buget local

de la data 

semnării 

contractului

până la data 

semnării 

contractului 

de servicii de 

de analiză, 

proiectare, 

dezvoltare și 

implementar

e sistem 

informatic 

integrat 

(echipament

e, licențe, 

servicii de 

dezvoltare/i

mplementar

e IT) pentru 

simplificarea 

procedurilor 

administrati

ve și 

reducerea 

birocrației 

pentru 

cetățeni



156 Contract de lucrări 69169/25.09.2020

proiectare și 

execuție lucrări 

suplimentare de 

reabilitare a rețelei  

de transport și 

distribuție a 

energiei termice la 

Contractul de lucrări 

nr. 

82399/08.11.2018 – 

Termoficare în Arad - 

Reabilitarea rețelei 

de transport și 

distributie a 

energiei termice și 

transformarea 

punctului termic din 

cartierul Aradul Nou 

Negociere fără 

publicarea 

prealabila a 

unui anunt de 

participare

1
SC ELSACO 

ELECTRONIC SRL 

166.260 lei 

fără TVA
buget local

de la data 

semnării 

contractului

30.09.2020

157 furnizare 41604/22.06.2020
materiale de 

curatenie
achizitie directa 1

SC GADGET DEPOT 

SRL
nu este cazul 73.423

bugetul 

local

15 zile de la 

emiterea 

comenzii

15 zile de la 

emiterea 

comenzii

158 contract de lucrari 68900/24.09.2020

lucrări de reparații 

în cadrul zonelor 

industriale ale 

Municipiului Arad

achizitie directa 3
SC CRISTI COM 

CONSTRUCT SRL
nu este cazul 168.000

bugetul 

local

de la data 

semnarii 

contractului

20.12.2020

159 contract de servicii 29804/30.04.2020

Servicii de 

interconexiune de 

tip MPLS Layer 2 

(vlan 802.1Q)

achizitie directa 3

Telekom Romania 

Communications 

S.A

nu este cazul 34.986
bugetul 

local

de la data 

semnarii 

contractului

posibilitate 

de 

prelungire 4 

luni in 2021

160 contract de servicii 29804/30.04.2020

Servicii de acces 

internet în cadrul 

Primăriei şi a 

punctelor de lucru 

aferente acesteia, 

acces conexiune 

internet pentru 135 

puncte pe raza 

Municipiului Arad

achizitie directa 3

Telekom Romania 

Communications 

S.A

nu este cazul 117.529
bugetul 

local

de la data 

semnarii 

contractului

posibilitate 

de 

prelungire 4 

luni in 2021

161 contract de servicii 89058/14.12.2020

S.F. - Amenajare 

parcare strada 

Vârful cu Dor

achizitie directa 4

BIROU INDIVIDUAL 

DE ARHITECTURĂ – 

ARH. MOLDOVAN 

MIHAI-IOAN

nu este cazul 87.000
bugetul 

local

60 de zile la 

data semnarii 

contractului

60 de zile la 

data 

semnarii 

contractului



162 contract de lucrari 25215/07.04.2020

Lucrări de 

întreținere a 

albiilor, malurilor și 

podețelor pentru 

canalele deschise şi 

curățarea luciurilor 

de apă stătătoare 

din municipiului 

Arad

achizitie directa 1 SC TANSSAM SRL nu este cazul
58.823,53 lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării

până la data 

de 

31.12.2020

163 contract de servicii 34694/25.05.2020

Servicii de analiză 

apă şi gaze la 

depozitele închise 

de deşeuri Poetului 

şi Câmpul Liniştii

achizitie directa 2

SC ALS LIFE 

SCIENCES 

ROMANIA SRL

nu este cazul
58.823,53 lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării

până la data 

de 

31.12.2020

164 contract de lucrari 52358/29.07.2020

Lucrări de 

întreţinere şi 

raparaţii a stâlpilor 

metalici de 

susţinere a 

plăcuţelor denumire 

străzi

achizitie directa 3 SC TANSSAM SRL nu este cazul
29.411,76 lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării

până la data 

de 

31.12.2020

165 contract de servicii 71300/05.10.2020

Consultanţă privind 

dezvoltarea PAEDC 

(trecerea de la 

PAED la PAEDC) 

precum şi 

consultanţă în 

vederea aplicării 

pentru un grant, în 

cadrul 

instrumentului 

financiar european 

European City 

Facility (EUCF), 

pentru finanţarea 

unui proiect 

relevant la nivel 

local privind 

eficienţa energetică

achizitie directa 1
SC DENKSTATT 

ROMANIA SRL
nu este cazul

52.521,00 lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării

6 luni de la 

data 

semnare 

contract



166 contract de furnizare 81553/10.11.2020

Stâlpi metalici de 

susţinere plăcuţe cu 

denumirea străziilor 

şi plăcuţe denumire 

străzi pe suporţii 

existenţi (clădiri, 

împrejmuiri)

achizitie directa 4

SC LILE SERVICE 

GENERAL 

CONSTRUCTION 

SRL

nu este cazul
87.520,00 lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării

până la data 

de 

15.12.2020

167 contract de servicii 34032/21.05.2020 

Servicii de elaborare 

proiect tehnic de 

execuție și asistență 

tehnică din partea 

proiectantului 

pentru „Construire 

Centru 

Multifuncțional 

pentru persoane din 

zone urbane 

marginalizate zona 

Șezătorii-Pădurii”

procedura 

simplificata 

online  

7
SC CELTIC DESIGN 

SRL

Asociat SC 

SMART 

HOUSE COLOR 

SRL

122.824,80 lei 

fără TVA

Bugetul 

local şi din 

fonduri 

nerambur-

sabile

de la data 

emiterii 

ordinului de 

începere

90 de zile

168 contract de servicii 93637/31.12.2020

Servicii de 

DIRIGENŢIE DE 

ŞANTIER

achizitie directa 3
S.C. LOAAN 

CONSULTING S.R.L.
nu este cazul

76.400,00 lei 

fara TVA

Bugetul 

local şi din 

fonduri 

nerambur-

sabile

de la data 

emiterii 

ordinului de 

începere

20 de luni

169

Contract subsecvent 

de servicii de 

curăţenie şi igienizare

41605/22.06.2020

Servicii pentru 

întreținerea, 

reparația și 

curățarea de graffiti 

a monumentelor de 

for public din 

municipiul Arad

procedură 

simplificată 
1

SC RAMADA RMC 

GROUP SRL
nu este cazul

84.033,61 lei 

fără TVA

bugetul 

local

de la data 

semnării

până la data 

de 

20.12.2020

170 Contract de servicii 69333/28.09.2020

Servicii de 

management 

energetic

Achiziție directa 2 SC SERVELECT SRL nu este cazul

Bugetul 

local

de la data 

semnarii 

contractului

pana la 

31.12.2020

24.990,00 lei 

TVA inclus

Bugetul 

local

171 Contract de servicii 42804/25.06.2020

Servicii de 

intretinere si 

reparatii ascensor

Achiziție directa

de la data 

semnarii 

contractului

pana la 

31.12.2020

1

SC 

ELECTROMECANIC 

SPECIAL SERVICES 

SRL

nu este cazul
25.525,50 lei 

TVA inclus



Bugetul 

local

de la data 

semnarii 

contractului

pana la 

31.12.2020
171 Contract de servicii 42804/25.06.2020

Servicii de 

intretinere si 

reparatii ascensor

Achiziție directa

89298/11.12.2020
Marcaje rutiere 

tactile
Achiziție directa 1 SC FIN TRANS SRL nu este cazul

26.173,95 lei 

TVA inclus

Bugetul 

local

de la primirea 

ordinului de 

incepere 

20.12.2020

1

SC 

ELECTROMECANIC 

SPECIAL SERVICES 

SRL

nu este cazul
25.525,50 lei 

TVA inclus

90 de zile de 

la primirea 

ordinului de 

incepere 

172 Contract de lucrari

3

 BIROU INDIVIDUAL 

ARHITECTURA-

MOLDOVAN MIHAI-

IOAN

nu este cazul
43.000,00 Lei 

fără TVA

Bugetul 

local
173 Contract de servicii 66849/17.09.2020

Servicii de intocmire 

SF-Amenajare 

toalete publice

Achiziție directa


