
                   Contracte cu valoare peste 5000 euro 2021

Nr. 

Crt.

Denumire contract Nr. și data 

contract

Procedura 

aplicată

Furnizor /Prestator Valoare 

contract lei cu 

TVA

1. Contract de furnizare carburant auto pe bază de bonuri 

valorice 

5/04.02.2021 Oline/Achiziție  

directă

S.C. Rompetrol Downstream 

S.R.L.

70,000.00

2. Contract execuție lucrări și furnizare de echipamente și 

dotări pentru proiectul "Demolare construcții existente, 

relocare utilități si extindere clădire principala in 

vederea construirii noului centru de monitorizare 

pentru Politia Locala Sector 2"

7/18.03.2021
Oline/Achiziție  

directă

S.C. Ala Expert Construct 

S.R.L.
12,051,725.71

3. Contract servicii de asistență tehnică „dirigenție de

șantier” pentru obiectivul de investiții ”Proiectare și

execuție lucrări pentru << Demolare construcții

existente, relocare utilități și extindere clădire

principală în vederea construirii noului centru de

monitorizare pentru Poliția Locală Sector 2 >> 

8/31.03.2021
Oline/Achiziție  

directă
S.C. Lermy S.R.L. 160,000.00

4. Contract servicii de elaborare expertiză tehnică pentru

obiectivul de investiții Proiectare și execuție lucrări

pentru << Demolare construcții existente, relocare

utilități și extindere clădire principală în vederea

construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția

Locală Sector 2 >>

9/31.03.2021
Oline/Achiziție  

directă
S.C. TNT ILIGHT S.R.L. 159,400.50

5. Contract servicii de audit energetic și de elaborare a

certificatului energetic, pentru realizarea obiectivului

de investiții << Demolare construcții existente,

relocare utilități și extindere clădire principală în

vederea construirii noului centru de monitorizare

pentru Poliția Locală Sector 2 >>

10/31.03.2021
Oline/Achiziție  

directă
S.C. TNT ILIGHT S.R.L. 64,260.00



6. Contract de furnizare carburant auto pe bază de bonuri 

valorice 
11/05.04.2021

Oline/Achiziție  

directă

S.C. Rompetrol Downstream 

S.R.L.
70,000.00

7.
Contract furnizare materiale de curățenie 12/05.05.2021 Achiziție  directă

S.C. Final Management 

Solutions S.R.L.
44,000.00

8. Contract de prestări servicii de vulcanizare 14/05.05.2021 Achiziție  directă S.C. Pea Services S.R.L. 31,760.00

9.
Contract mentenanță program E-registratură 16/05.05.2021 Achiziție  directă

S.C.  Rosoft Team 

Development S.R.L.
38,400.00

10. Contract Backup baze de date 18/05.05.2021 Achiziție  directă S.C. Centrul de Calcul S.A. 51,408.00

11. Contract mentenanță program de contabilitate,

financiar, alop, gestiune 
20/05.05.2021 Achiziție  directă S.C. SNI S.A. 59,990.28

12.
Contract testare psihologica 23/05.05.2021 Achiziție  directă

Ilie Andreea Cab. Ind. De 

Psihologie
37,200.00

13.
Contract medicina muncii 24/05.05.2021 Achiziție  directă

S.C. Mediclass Sananova 

S.R.L.
148,800.00

14. Contract mentenanță la servere și soft calculatoare 29/06.05.2021 Achiziție  directă S.C. Danson S.R.L. 60,000.00

15.

Contract de furnizare carburant auto pe bază de bonuri 

valorice 
34/14.05.2021

Procedura 

simplificata 

conform Legii nr. 

98/2016

S.C. Lukoil Romania S.R.L. 277,820.00

16. Contract servicii de verificare a documentațiilor 

obiectivului de investiții Proiectare și execuție lucrări 

pentru << Demolare construcții existente, relocare 

utilități și extindere clădire principală în vederea 

construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția 

Locală Sector 2 >>

37/27.07.2021
Oline/Achiziție  

directă
S.C. Legal Assintance S.R.L. 154,700.00



17. Contract de servicii de proiectare și asistență tehnică

din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizare

de echipamente și dotări pentru proiectul „Lucrări de

execuție inclusiv servicii de proiectare privind modul

de integrare a dispeceratelor de monitorizare și

supraveghere video existente în cadrul POLIȚIEI

LOCALE SECTOR 2 (PLS2), inclusiv instalațiile de

curenți slabi aferente clădirii în noul centru de

monitorizare ce urmează a fi construit în sos.

Pantelimon nr. 27, la sediul central al PLS2”,

41/25.10.2021

Procedura 

simplificata 

conform Legii nr. 

98/2016

S.C. GTS Telecom S.R.L. 6,514,782.33

18.
Contract uniforme de poliție 43/16.11.2021

Procedura 

simplificata 

conform Legii nr. 

S.C. Giordano Shoe TGM 

S.R.L.
127,443.05

19.
Contract subsecvent de prestare de „servicii de

mentenanță și servicii de transmitere de date pentru

cele 6 sisteme de supraveghere video monitorizate de

Poliția Locală Sector 2 București

2/05.05.2021 Acord cadru S.C. GTS Telecom S.R.L. 130,828.60

20.

12.

Contract subsecvent de prestare de servicii de revizii,

reparații și întreținere autovehicule, astfel cum se

specifică în caietul de sarcini, propunerea tehnică şi

financiară, parte integrantă a prezentului contract,

pentru autovehiculele din parcul auto al Poliției Locale

Sector 2.

2/05.05.2021 Acord cadru S.C. Wox Autoserv S.R.L 550,000.00


