
Centralizator contracte 2021 cu valoare peste 5000 euro

1 Contract de furnizare a 4 buc. centrale termice 4043/ 15.12.2021

Obiectul contractului il constituie furnizarea a 2 

(doua) Centrale Termice Viessman Vitodens – 

32 kw si a 2 (doua) Centrale Termice Immergas 

Victrix Pro 55.

achizitie directa
TRISERV INSTAL 

S.R.L
NU ESTE CAZUL 33.707,58 venituri proprii 15.12.2021 24.12.2021 nu este cazul

 - 

2

Achizitionare de aparatura medicala

3935/ 08.12.2021

Achizitionare de: 1. aparat de terapie laser cu 

sonda infrarosu – 1 bucata – 16.800,00 lei, fara 

TVA; 2. sonda laser dus – 2 bucati – 25.200,00 

lei, fara TVA; 3. sonda laser creion – 2 bucati – 

10.000,00 lei, fara TVA.

achizitie directa

BTL ROMANIA 

APARATURA 

MEDICALA S.R.L.,

NU ESTE CAZUL 52,000.00 venituri proprii 08.12.2021 20.12.2021 nu este cazul

 - 

3
Contract de furnizare sisteme de detectie la 

incendiu

3934/ 08.12.2021

Obiectul contractului il constituie furnizarea de 

sistem de detectie si avertizare la incendiu – 

Baza din str. Alpinistilor nr. 7, si sistem de 

detectie si avertizare la incendiu – str. Fantanii 

nr. 3, inclusiv serviciile de montaj si de intocmire 

a proiectului

achizitie directa
MICROSEC 2004 

S.R.L
NU ESTE CAZUL 37,151.90 venituri proprii 08.12.2021 21.12.2021 nu este cazul

 - 

4
Servicii proiectare - lucrari de realizare drum si 

alei str. Alpinistilor, nr. 7
3855/ 03.12.2021

 Obiectul contractului il constituie achizitionarea 

de servicii de proiectare, constand in intocmirea 

Studiului de Fezabilitate, elaborare Proiect 

Tehnic, Detalii de Executie, Caiet de Sarcini, 

Documentatie Tehnica pentru obtinerea 

Autorizatiei de Construire,  si Asistenta Tehnica 

din partea Prestatorului pentru realizarea 

obiectivului “Lucrari de realizare drum si alei str. 

Alpinistilor, nr. 7 – Baza de Tratament, 

Busteni”.

achizitie directa Route Orizont SRL NU ESTE CAZUL 32,500.00 venituri proprii 03.12.2021 28.12.2021 nu este cazul

 - 

5 Lucrari de reparatii curente covor pvc Vila nr. 1- 2181/ 17.09.2021

Lucrari de reparatii curente - montare covor PVC 

- pardoseli din vinil compact, eterogen, lipite cu 

adeziv – la Vila nr. 1- din str. Alpinistilor, nr. 7.

achizitie directa

BAUFLOORING 

EXPERT SRL

NU ESTE CAZUL

21,206.04

venituri proprii 19.07.2021 28.07.2021 nu este cazul

 - 

6

Acord cadru de furnizare gaze naturale pentru 

perioada 21.12.2020 - 31.12.2021 4846/ 21.12.2020

Achizitionarea de gaze naturale pentru perioada 

21.12.2020- 31.12.2021 ( incheierea unui acord 

cadru) - intre 880,341 si 1.509, 16 Mwh.

negociere fara 

publicare prealabila

PREMIER ENERGY 

S.R.L

NU ESTE CAZUL

160665,18

venituri proprii 21.12.2020 31.12.2021 nu este cazul

 - 

7

Acord – cadru de furnizare energie electrica pentru 

perioada 01.01.2021- 01.01.2022 4883/ 23.12.2020

Achizitie furnizare " Energie electrica- intre 

54,935 Mhw si 94,611 Mhw "

negociere fara 

publicare prealabila

TINMAR ENERGY 

S.A

NU ESTE CAZUL

51,659.50

venituri proprii 01.01.2021 01.01.2022 nu este cazul

 - 

8

Contract de prestari servicii de preparare si livrare 

mancare- 25.11.2021- 24.12.2021 3764/ 24.11.2021

Servicii de preparare si livrare mancare, pentru 

perioada 25.11.2021- 24.12.2021

 Procedura proprie 

pentru atribuirea 

contractelor de 

achizitie publica/ 

acordurilor cadru ce 

au ca obiect achizitia 

de servicii sociale si 

a altor servicii 

specifice, cuprinse în 

anexa 2 la Legea nr. 

98/2016. AMRITA COM S.R.L

NU ESTE CAZUL

54.717,61  

venituri proprii 25.11.2021 24.12.2021 nu este cazul

 - 

9

Servicii de preparare si livrare mancare- acord 

cadru 12 luni 4276/ 29.12.2021

Servicii de preparare si livrare mancare pentru 

pacientii Sanatoriului Balneoclimateric de Copii, 

Busteni - in vederea incheierii unui acord cadru 

pentru o perioada de 12 luni.

procedura 

simplificata AMRITA COM S.R.L

NU ESTE CAZUL

641.378,67  

venituri proprii 04.01.2022 04.01.2023
Act aditional 

nr.265/20.01.2022 

659,477.98

Modificare a 

cuantumului prețului 

prin act adițional / și 

data acestuia

Preț final
Furnizor/ Prestator/ 

Executant denumire

Parteneri 

(asociați/subcontractanți/terți

/susținători)

Valoarea prevăzută 

în contract (RON) 

fara tva

Sursa finanțării
Data de 

început

Data de finalizare 

prevăzută in contract
Nr. Crt. Titlu contract

Nr. contract si data 

atribuirii
Obiect contract Procedura aplicata


