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bugetelor locale”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România 
www.eeagrants.org 
www.fondong.fdsc.ro 
 

Datele prezentate în cadrul prezentului studiu provind din prelucrarea unor baze de date şi a 
unor date oficiale obţinute prin solicitări de informaţii de interes public sau preluate de pe 
următoarele pagini de Internet: data.gov.ro, www.primarie6.ro, onrc.ro . Eventualele erori  
aparţin în exclusivitate autorilor. Modul de prezentare şi prelucrare a datelor nu reprezintă în 
mod necesar poziţia oficială a Fondului ONG, Guvernului României sau a Primăriei sectorului 6. 

Pentru simplificarea cifrelor toate sumele în lei au fost transformate în euro la cursul mediu BNR 
euro/lei din anul 2014. 

Daca doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre execuţia bugetară pentru anul 2014 a primăriei 
sectorului 6 accesaţi şi baza de date la adresa: http://www.crj.ro/integritate-publica/transparenta-
si-integritate-in-gestionarea-bugetelor-locale/ La aceeaşi adresă puteţi afla mai multe informaţii 
despre proiect şi despre celelate municipalităţi monitorizate. 
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1. Introducere 

 

Prezentul raport de monitorizare a fost realizat în cadrul proiectului „Transparenţă şi integritate 

în gestionarea bugetelor locale”, finanţat prin granturile SEE2009-2014, în cadrul Fondului ONG 

în România. Scopul proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii şi implicării organizaţiilor 

neguvernamentale locale şi cetăţenilor în prevenirea corupţiei, asigurarea transparenţei şi 

responsabilizarea aleşilor locali în privinţa cheltuirii banilor publici. În acest sens ne-am propus 

transparentizarea în format prietenos şi monitorizarea integrităţii execuţiei/politicii bugetare din 

ultimul an fiscal încheiat a patru municipalităţi din România: Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara și 

Iași. Din municipiul Bucureşti a fost selectată pentru acest proiect unitatea administrativ-

teritorială Sector 6 datorită disponibilităţii datelor privind execuţia bugetară1, dar şi existenţei 

unor grupuri active de cetăţeni interesate de politicile publice locale2. 

Sperăm ca, urmând exemplele din acest proiect, cât mai multe autorităţi publice locale locale din 

toată ţara să aplice o metodă similară de informare şi implicare a cetăţenilor pentru a creşte 

responsabilizarea şi democraţia locală. 

Raportul a fost întocmit în baza unei metodologii de monitorizare care a privit nu doar aparatul 

de specialitate al primarului ci şi instituţiile subordonate consiliului local. Baza de date folosită 

pentru acest raport, precum şi metodologia de monitorizarea este disponibilă pe pagina de 

Internet a Centrului de Resurse Juridice3. 

În baza prezentului raport a fost întocmită o bruşură de informare a cetăţenilor ce prezintă într-

un format accesibil cetăţenilor principalele date ale raportului. 

 

Instrumente de culegere de date folosite pentru realizarea raportului: 

- Solicitări de informaţii de interes public (aparatul de specialitate, ISMB, DGASPC); 

 Raportul de activitate pentru anul 2014 in format electronic; 

 Copie in format electronic de pe programul anual al achiziţiilor publice aferent anilor 

2013, 2014 şi anului 2015, cu modificările sau completările ulterioare,cf art. 4  din H.G. 

nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii4 

                                                 
1 Raportul financiar anual la data de 31.12.2014. 
2 Programul de dezvoltare comunitară al Centrului de Resurse pentru Participare Publică: http://www.ce-
re.ro/programul-de-organizare 
3 http://www.crj.ro/integritate-publica/transparenta-si-integritate-in-gestionarea-bugetelor-locale/ 
4 ArticolArt. 4 
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice. 
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 Lista finală a obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local (inclusiv lista pozitiei "Alte 

cheltuieli de investitii", defalcate pe categorii de bunuri) pentru anul 2013, 2014 şi 2015, 

în format editabil (word sau excel). 

 Lista obiectivelor de investitii finalizate in anul 2014 

 Lista obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi externe pentru anul 2013, 2014 şi 

2015, în format editabil (word sau excel). 

- interogarea bazei de date SEAP şi data.gov.ro; 

- deplasare la faţa locului şi fotografii; 

- interogarea bazei de date a Registrului comerţului; 

- Raportul de activitate al DGASPC pentru anul 2014; 

- Situaţia privind numărul de angajaţi (management, cadre didactice, personal didactic auxiliar, 

personal nedidactic, consilieri scolari) ai tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 6, Bucureşti, pentru anul scolar 2014-2015. 

 

Rapoarte utilizate 

- Raport financiar anual la data de 31.12.2014 

- Execuţie cheltuieli S6 trimestrul 4 

- Strategia de dezvoltare a sectorului 6 Bucureşti (2014-2023) 

 

                                                                                                                                                              
(2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al 
anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le 
atribuie/încheie în decursul anului următor. 
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, de a ţine cont 
de: 
a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; 
b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 
c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. 
(4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al 
achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri. 
(5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: 
a) obiectul contractului/acordului-cadru; 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro; 
d) procedura care urmează să fie aplicată; 
e) data estimată pentru începerea procedurii; 
f) data estimată pentru finalizarea procedurii; 
g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. 
(6) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să lanseze un sistem dinamic de achiziţii publice, aceasta 
are obligaţia de a preciza această intenţie în programul anual al achiziţiilor publice. 
(7) Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor 
legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil. 
(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al 
achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. (7). 
(9) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse 
iniţial în programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program este condiţionată de asigurarea 
surselor de finanţare. 
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Nr. de rectificări bugetare: 1 

 

2. Venituri bugetul local al sectorului 6 

 

Date preliminarii venituri5 

Total buget local (rectificat) = 889,854,0 mii lei (200 milioane de euro) 

 

Cum se constituie aceste venituri proprii? 

Cea mai mare parte din venituri sunt cotele defalcate din impozitul pe venit şi  din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Venituri importante mai sunt cele din impozitele platite 

de persoanele fizice şi persoanele juridice pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport. 

 

a) cotele defalcate din impozitul pe venit 

Astfel, pentru anul 2014, veniturile din cotele defalcate din impozitul pe venit au fost de 

224,476.0 mii lei (50 milioane de euro), adică 42.5% din totalul veniturilor proprii şi 25.2% din 

totalul bugetului local. Conform legii, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la 

nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, cu excepţia impozitului pe 

veniturile din pensii, se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de a) 

41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 

desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; b)11,25% la bugetul local al judeţului; 

c)18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la 

trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale 

oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului.6. 

 

Cine sunt plătitorii de impozit pe venit?7 

 

Tipurile de impozit pe venit Procentul de impozitare Contribuabilul 

Impozit pe veniturile din activitati 

independente 

6%; cota de impunere prevazuta pentru 

impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

persoana fizica sau 

persoana juridică 

Impozit pe veniturile din salarii 16%; impozit lunar final; venituri 

neimpozabile prevazute la art. 55 alin. (4) 

persoana fizica 

Impozit pe veniturile din cedarea 

folosintei bunurilor (chirii) 

16%; cotă de 20% cheltuieli forfetare persoana fizica sau 

persoana juridică 

Impozit pe veniturile din investitii 16% impozit final persoana fizica 

                                                 
5 Curs mediu infoeuro 2014 – 1 euro = 4,4446 lei 
6 Art. 32 din legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale 
7 http://www.mfinante.ro/detalii.html?method=searchAnaf&pagina=taxe&den=IMPOZIT%20PE%20VENIT 
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sub forma de dividende 

Impozit pe veniturile din investitii 

sub forma de dobanzi 

16%; exceptie venituri neimpozabile 

prevazute la art. 65, alin. (2) lit c' si alin (4) 

persoana fizica sau 

persoana juridică 

Impozit pe veniturile din investitii 

sub forma de castig din transferul 

dreptului de proprietate asupra 

titlurilor de valoare 

a) 16% aplicat asupra castigului net 

determinat la sfarsitul fiecarui trimestru conf. 

art. 67 alin. (3), lit. a) ; b) 16% conform art. 67 

alin. (3), lit. b); c) venituri neimpozabile 

prevazute la art 65 alin. (3)-(4) d) venituri 

neimpozabile prevazute la art. 65 alin. (3)-(4). 

persoana fizica 

Impozit pe veniturile din pensii 16% ; suma neimpozabila 1000 lei / lunar 

conform art.69 

persoana fizica 

Impozit pe veniturile din activitati 

agricole 

Impozit anual 16% cf art.74 alin.(1),(2),(3). 

Impozit final 2% conform art.74 alin.(4) 

persoana fizica 

Impozit pe veniturile din premii si 

jocuri de noroc 

I.Venituri din premii a) venit neimp.art.42 lit.t) 

si lit.u). b) suma neimp.600 lei/fiecare premiu 

c) 16% in caz venit.net sub forma de premiu; 

II. Jocuri de noroc 25% asupra venitului net 

din jocuri de noroc. Suma neimpozabila de 

600 lei pentru castigurile din jocuri de noroc 

de la acelasi organizator sau platitor intr-o 

singura zi. 

persoana fizica 

Impozit pe veniturile din transferul 

proprietatilor imobiliare din 

patrimoniul personal Legea nr. 

76/2010, pct. 6. 

a) proprietati imobiliare dobândite în termen 

de pâna la 3 ani inclusiv: 3% pâna la 

valoarea de 200.000 lei inclusiv; 6000 lei + 

2% calculat la valoarea ce depaseste 

200.000 lei; b) proprietati imobiliare 

dobandite la o data mai mare de 3 ani : 2% 

pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv, 

4000 lei + 1% calculat la valoarea ce 

depaseste 200.000 lei ; c) 1% la valoarea 

masei succesorale pentru succesiuni 

finalizate dupa 2 ani de la data decesului 

autorului succesiunii; d) scutiri art.77' alin. (2) 

si (3). 

persoana fizica 

Impozit pe venituri din alte surse 

ale persoanei fizice 

16% impozit final persoana fizica 

 

b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 



 

 7 

Astfel, pentru anul 2014, veniturile din sumele defactate din TVA au fost de 219,511.0 mii lei (49 

de milioane de euro), adică 41.6% din totalul veniturilor proprii şi 24.6% din totalul bugetului 

local. 

 

 

 

La nivelul anului 2014, sumele defalcate aprobate au fost folosite pentru8 

- finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 

municipiului Bucureşti 

a. finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de 

cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare („Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în 

funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar: a) cheltuieli cu salariile, 

sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile 

aferente acestora; b)cheltuieli cu pregătirea profesională; c)cheltuieli cu evaluarea periodică a 

elevilor; d)cheltuieli cu bunuri şi servicii.”); 

                                                 
8 Art. 4 din legea nr. 356 din 18 decembrie 2013 a bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare 
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b. plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de 

natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

92/2012; 

c. finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor 

lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d. finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, 

pentru beneficiarii de ajutor social; 

e. finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor 

locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

f.finanţării cheltuielilor creşelor; 

g. finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv 

pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu 

handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de stat şi private cu program normai de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare, drepturile privind acordarea de miere de albine ca 

supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi 

confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează 

învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei 

la Hotărârea Guvernului nr. 800/2013, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă 

educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor 

pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.); 

 

- finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; 

- echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor 
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c) impozitele platite de persoanele fizice şi persoanele juridice pe clădiri, terenuri şi 

mijloace de transport. 

Cea de treia mare categorie de venituri sunt impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de 

transport. Impozitele plătite de cetăţeni au fost de 40.450 mii lei (9 milioane de euro), iar de către 

firme (persoane juridice) de 110,150 mii lei (24,7 milioane de euro).  

Mai jos prezentăm situaţia veniturilor colectate la bugetul local pentru anul 2014. 

 

VENITURI 2014: 162,4 milioane Euro (721,848,870 lei) 

Impozit pe cladiri de la persoane fizice, impozit 
pe terenuri de la persoane fizice, impozit pe 
mijloacele de transport detinute de persoane 
fizice 

9,5 milioane Euro/ 42095,49 mii lei (5,8% din 
venituri) 

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 
juridice, impozit şi taxa pe teren de la 
persoane juridice, impozit pe mijloacele de 
transport detinute de persoane juridice. 

24,2 milioane Euro/ 107891,38 mii lei (15% din 
venituri) 

Plăţi indirecte de la bugetul de stat din TVA şi 
impozit venit de la plătitorii de venituri din 
sectorul 6  

100 milioane Euro (61,5% din venituri) 

Concesiuni, vanzari si inchirieri 9 milioane Euro (5,4% din venituri) 

Licenţe şi autorizaţii 3,1 milioane Euro (2% din venituri) 

Fonduri Europene 5,6 milioane Euro (3,5% din venituri) 

Amenzi, taxe de timbru, subvenţii 11 milioane de euro (6,8% din venituri) 

 

3. Cheltuieli bugetul local al sectorului 6 

 

În privinţa plăţilor efectiv realizate din bugetul local acestea au fost de 732.976 mii lei 
(aproximativ 165 de milioane de euro). În tabelul de mai jos sunt detaliate capitolele principale 
de cheltuieli. 
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CHELTUIELI 2014 164,9 milioane Euro (732.975,86 lei) 

Bunuri şi servicii  45,5 milioane Euro (27,6% din cheltuieli) 

Salarii (net, contribuţii, impozit) 42,7 milioane Euro (25,8% din cheltuieli) 

Rambursări de credite şi dobânzi 24,7 milioane de Euro (15% din total cheltuieli) 

Ajutoare sociale 11,8 milioane de Euro (7,2% din total 
cheltuieli) 

Cheltuieli pt proiecte fonduri europene 9,3 milioane de Euro (5,6% din total cheltuieli) 

Transferuri catre institutii publice 6,5 milioane Euro (4% din total cheltuieli) 

Construcţii 5,7 milioane Euro (3,5% din total cheltuieli) 

Maşini, echipamente si mijloace de transport şi 
alte active 

16,1 milioane Euro (9,7% din total cheltuieli) 

 

Susţinere culte, asociaţii şi fundaţii, acţiuni 
socio-culturale 

2,9 milioane Euro (1,7% din total cheltuieli) 

 

Sume recuperate din anii precedenţi  - 0,4 milioane Euro (0,3% din total cheltuieli) 

 

 

În continuare vom discuta principalele tipuri de cheltuieli. 

3.1 Cheltuielile salariale 

Chletuielile salariale cuprind salariile nete, impozitele şi contribuţiile aferente cheltuielilor 
salariale.   
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Obiective de investiţii – 31,1 milioane Euro 

 

 



           

 

Parcul Drumul Taberei 

 

 

Investiţie multianuală 
•  Proiectul „Modernizarea   
arhitecturala   si   peisagistica   a   
Parcului   Drumul   Taberei,   Sector   
6, Bucuresti”. Proiectul are o 
valoare de 75.188.177,45 lei 
(aproximativ 17,7 milioane euro), 
din care finanţare nerambursabilă 
59.574.685,33 lei.. Proiectul este 
finanţat prin Programul 
Operaţional Regional. 
Proiectant: SC CONCRET 
CONSTRUCT C.D. S.R.L. 
Valoarea contractului de 
proiectare:  
Executant:  Consorţiul .C. PERGOLA 
GRADINI DECORATIVE S.R.L. ‐S.C. 
PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.‐
S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A.‐ S.C. 
HIDROCANAL SL‐S.C. UTI TRAFFIC 
MANAGEMENT S.A.‐S.C. E‐FACTOR 
SOLUTIONS S.R.L.‐S.C. METABET 
C.F. S.A. 
Valoarea contractului de execuţie: 
51,263,671.88 lei fără TVA 

 

 

iunie 2012    iunie 2015 



 

 

Obiectiv de investiţii – Parcul Drumul Taberei 
 Proiectul „Modernizarea   arhitecturala   si   peisagistica   a   Parcului   Drumul   Taberei,   Sector   6, Bucuresti”. Proiectul are o 

valoare de 75.188.177,45 lei (aproximativ 17,7 milioane euro). POR 
 Acestui proiect i se adaugă o componentă secundară, destinată tot Parcului Drumul Taberei, intitulată „Achizitionarea si instalarea 

sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în parcul Drumul Taberei Sector 6 
Bucuresti (13 camere video)" cu o valoare de 1.806.467 lei (425.636 euro). 

Cadrul legal 

 HCL 15 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării Proiectelor „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică” şi 
„Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul 
Taberei, Sector 6, Bucureşti 
– Anexa la HCL 15 din 25.02.2010 – Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Drumul Taberei 
– Anexa la HCL 15 din 25.02.2010 – Lista proiectelor privind Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Drumul Taberei 

 HCL 132 din 17.06.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.03.2010 
– Anexa 1 la HCL 132 din 17.06.2010 
– Anexa 2 la HCL 132 din 17.06.2010 

 HCL 76 din 31.05.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 15/ 25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării 
proiectelor “Modernizare arhitecturală şi peisagistică şi Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti 
– Anexe la HCL 76 din 31.05.2011 

 HCL 95 din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor 
“Modernizare arhitecturală şi peisagistică” şi “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lucrări privind modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări 

 
iunie 2012                                      iunie 2015 

Proiecte fonduri europene: Programul Operaţional Regional 2007‐2013, axa 
prioritara  1;  coduri  SMIS  7809,  7810,  7811,  7806,  7807.  Lucrări  de 
amenajare  spaţii verzi pentru Cartierele Drumul Taberei  (delimitat de Str. 
Dr Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Brasov) cod SMIS 
7809  şi Militari  (delimitat  de  Sos.  Virtuţii,  Str.  Arieşul Mare,  str.  Baia  de 
Arieş,  B‐dul  Iuliu  Maniu)  cod  SMIS  7806;  lucrări  privind  modernizare 
urbanistică  străzi,  trotuare,  parcări  în  cartierul Militari  (delimitat  de  Sos 
Virtuţii,  Str. Arieşul Mare,  Str. Baia de Arieş, B‐dul  Iuliu Maniu)  cod  SMIS 
7807  şi  Cartierul  Dr.  Taberei  (delimitat  de  Str.  Dr  Taberei,  Str.  Râul 
Doamnei,  Prelungirea Ghencea  şi  Str.  Brasov)  cod  SMIS  7810;  Lucrări  de 
asigurare a siguranţei publice prin montorizare video: Proiectul „Asigurarea 
siguranţei  publice Dr.  Taberei, Militari  în  sectorul  6, Bucureşti”  cod  SMIS 
7811 
‐ Lucrări de modernizare urbanistică spaţii verzi în Cartierul Militari ‐ LOT 4. 
Proiectant:   S.C: PROCONS XXI S.R.L. Executant:   S.C: Roverde Landscaping 
SRL, SC. Ecohorticultura S.R.L. Contract nr: 62/14.10.2013 cu o valoare de 
18,180,764.69 lei, fără TVA (4 milioane Euro). 
‐ Lucrări de modernizare urbanistică spaţii verzi în Cartierul Drumul Taberei 

 

 
 
 

Servicii  de  dirigentie  de  santier  pentru  lucrarile  din  cadrul 
proiectului  „lucrari  privind  modernizare  urbanistica  strazi, 
trotuare, parcari in Cartierul Militari (delimitat de Sos Virtutii, 
Str. Ariesul Mare,  Str.  Baia  de Aries,  B‐dul  Iuliu Maniu)  cod 



 

 

‐  LOT  1.  Executant:    S.C:  Roverde  Landscaping  SRL.  Contract  nr:  61/ 
14.10.2013 cu o valoare de 25,023,596.01 lei (5,6 milioane euro). 
‐ Lucrări drumuri pentru proiectul „Modernizare urbanistică străzi, trotuare, 
parcări  în Cartierul Drumul Taberei. Executant:   CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. 
Contract  nr:  3/20.01.2014  cu  o  valoare  de  20,463,969.52  lei,  fără  TVA 
(peste 4,6 milioane Euro). 
‐ Lucrări drumuri pentru proiectul „Modernizare urbanistică străzi, trotuare, 
parcări în Cartierul Militari. Executant:  CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. Contract 
nr: 4/20.01.2014 cu o valoare de 21,534,594.16  lei, fără TVA (4,8 milioane 
Euro). 
‐ Lucrări de asigurarea siguranţei publice prin montorizare video: proiectul 
„Asigurarea siguranţei publice Dr. Taberei,  Militari în sectorul 6, Bucureşti”. 
Executant:    UTI  GRUP  S.A.  Contract  nr:  1/  13.01.2014  cu  o  valoare  de 
2,687,450 lei, fără TVA (peste 600 mii Euro). 

SMIS  7807”.  Contract  nr.  57/  30.09.2014  cu  o  valoare  de 
620,000  lei  (aprox  139,495  euro).  Executant:  CONCIVIDIA 
CONSULTING SRL 
 
Probleme identificate de cetateni: 
http://www.b365.ro/dezastru-in-sectorul-6-proiectele-de-
amenajare-a-spatiilor-verzi-distrug-copacii-pe-
capete_209603.html 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reabilitare sistem rutier Intrarea Izvorani 

Stradă cu lungime de cca 130 metri, laţime 
carosabil proiectat 7 metri, laţime trotuar 
proiectat variabil, min 1 metru. 
Total cu TVA (deviz) 147,087.87 euro 
1,131 Euro/metru lungime 
Proiect tehnic : S.C. ARHITECT CONSTRUCT SRL 
Executant: Asocierea formata din SC Nemar Edil 
Construct SRL şi SC Construcţii Erbaşu SA ‐ în 
calitate de lider de asociere 
(contract 44/ 11.08.2014 în valoare fără TVA de  
539,938.64 Lei – 121,482 Euro) 
Autorizaţie construire: 371/26.06.2014 
Contractul face parte din acordul cadru pe 4 ani 
"Lucrari de reabilit,constructii si extinderi retele 
apa‐canal si drum in sect 6" nr. 1/ 01.09.2011 
HCL 49/30.01.2014 – Hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei tehnico‐economice a 
obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem 
rutier intrarea IZVORANI” 

 

Aprilie 2009   Septembrie 2015 

 

 

Reabilitare sistem rutier str. Pera Dumitru 



 

 

 

 

Iunie 2014   Septembrie 2015 

Strada are o lungime de 151 m cu parte carosabila de 9.00 m latime, cu doua benzi de circulatie, doua trotuare de 1.50‐3.00 m latime. Total cu 
TVA (deviz): 181,609 euro = 1,202 Euro/metru lungime. Autorizaţie construire: 176/10.04.2014. HCL 52/30.01.2014 – Hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico‐economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PERA DUMITRU”. Autorizatie de construire nr. 
176/10.04.2014, beneficiar: DIRECTIA INVESTITII PS6, obiectiv reabilitare sistem rutier str Pera Dumitru. 
Proiect tehnic: S.C. Total Road S.R.L. 
Executant: Asocierea formata din SC Nemar Edil Construct SRL şi SC Construcţii Erbaşu SA ‐ în calitate de lider de asociere 
(contract 46/ 11.08.2014 în valoare fără TVA de  530,169.53 Lei – 119,284 Euro) 
Contractul face parte din acordul cadru pe 4 ani "Lucrari de reabilit,constructii si extinderi retele apa‐canal si drum in sect 6" nr. 1/ 01.09.2011 



 

 

    
 

    
 

    
 

 



 

 

Reabilitare sistem rutier Macarovici V. George 

 

Strada cu o lungime de 233 m, cu parte carosabilă 
de 7.00 m lăţime, cu două benzi de circulatie, 
doua trotuare 1.00‐2.50 m latime. Autorizaţie 
construire: 177/10.04.2014. HCL 46/30.01.2014 – 
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico‐economice a obiectivului de investiţii: 
“Reabilitare sistem rutier strada General 
MACAROVICI V GEORGE”. 
Total cu TVA (deviz): 226.160 Euro 
970 euro/metru lungime 
Proiect tehnic: S.C. TOTAL ROAD S.R.L. 
Executant: Asocierea formată din SC Nemar Edil 
Construct SRL şi SC Construcţii Erbaşu SA ‐ în 
calitate de lider de asociere 
(contract 43/ 11.08.2014 în valoare fără TVA de 
665,678.48 Lei – 149,772 Euro) 
Contractul face parte din acordul cadru pe 4 ani 
"Lucrari de reabilit,constructii si extinderi retele 
apa‐canal si drum in sect 6" nr. 1/ 01.09.2011 

 

Iulie 2014    Septembrie 2015 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reabilitare sistem rutier Str. Nicolae Filimon 

Iulie 

2014

  Septembrie 2015 

Lungimea totala a strazii ce va fi reabilitata este de 638 m, alcatuita din cinci tronsoane. Amplasamentul strazii este limitat de gardurile zonei verzi a 
blocurilor si de gardurile gospodariilor, latimea platformei fiind de 7.85 m – 25.00 m. Total cu TVA (deviz): 842369 Euro, 1320 euro/metru lungime. 
Proiect tehnic: S.C.  D&D EUROCOM S.R.L. Executant: Asocierea formată din SC Nemar Edil Construct SRL şi SC Construcţii Erbaşu SA ‐ în calitate de 
lider de asociere (contract 45/ 11.08.2014 în valoare fără TVA de 2,743,799 Lei – 617,333 Euro). Contractul face parte din acordul cadru pe 4 ani 
"Lucrari de reabilit,constructii si extinderi retele apa‐canal si drum in sect 6" nr. 1/ 01.09.2011 



 

 

HCL 65/27.02.2014 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico‐economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier 
strada NICOLAE FILIMON” 

     
 

 
 

 



 

 

 
33 de blocuri reabilitate termic 

Contract cadru: 4/04.10.2011, Asocierea S.C. CONSTRUCTII ERBAŞU S.A. ‐ S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.‐ S.C. NEMAR EDIL‐CONSTRUCT S.R.L.‐ 
S.C. APOLODOR GRUP CONSTRUCT S.R.L. ‐ S.C. SMART DEVELOPMENT CO S.R.L. Contract subsecvent nr. 55 / 17.09.2014 privind reabilitarea 
termica a blocurilor din Sectorul 6 
Executant: CONSTRUCTII ERBASU S.A. 
Valoare: 68,476,201.49 lei = 15,4 milioane euro. 

Contract cadru nr. 2/21.09.2011. 
Contract subsecvent nr. 56/18.09.2014 ‐ Servicii de consultanţă de management a execuţiei şi dirigenţiei de şantier pentru reabilitarea termică a 
blocurilor Executant: KAPPA ‐ ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L. in asociere cu S.C. SEPTEMBRIE CONSULTING S.R.L. Valoare: 1,112,582.23 lei = 
250 mii euro. 



 

 

 

       Zona Crângaşi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizaţie construire  Adresa 

550/16.09.2014    Calea Crangaşi 52, bl ICEM 

555/16.09.2014  Calea Crangaşi 34, bl15/ICEM 

579/16.09.2014  Calea Crangaşi 44, bl 9 

562/16.09.2014  Mehadiei 16, bl.22 

567/16.09.2014  Bd. Constructorilor 28, bl.17 

568/16.09.2014  Nicolae Filimon 28,bl. 18 

564/16.09.2014  Olăneşti 4, bl. 43A  



 

 

          Zona Iuliu Maniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. autorizaţie   Adresa 

559/16.09.2014  Cetatea de baltă 12,bl.27 

573/16.09.2014  Cetatea de baltă 126,bl. 10 

563/16.09.2014  Bd. Iuliu Maniu 77, bl.2B 

571/16.09.2014  Bd. Iuliu Maniu 22, bl. 15C 

570/16.09.2014  Baia de Arieş 3, bl5B 

580/16.09.2014  Dreptăţii 28, bl. F6  

586/16.09.2014  Roşia Montana 3, bl.M20 

581/16.09.2014  Politehnicii 1, bl. 11 

584/16.09.2014  Odgonului 3, bl. 134  

575/16.09.2014  Fabricii 2, bl. 15 bis  

576/16.09.2014  Hanul Ancuţei 3, bl.147 

582/16.09.2014  Cernisoara 45, bl.O13 



 

 

  Zona Drumul Taberei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizaţie nr.  Adresa 

554/16.09.2014 Bd 1 mai 22, bl. 4S14  

556/16.09.2014 Aleea Istru 3, bl. P3 

557/16.09.2014 Drumul Taberei 39A,bl. 801 

558/16.09.2014 Aleea Meseriasilor 1, bl. C93 

560/16.09.2014 Vladeasa 7, bl. C 84  

561/16.09.2014 Drumul Sării 6, bl.V53 

565/16.09.2014 Cetatea Histria 9, bl.B14 

569/16.09.2014 Serg. Gheorghe Latea 8, b. C52 

572/16.09.2014 Aleea Valea Rosie 1, bl. A5 

574/16.09.2014 Aleea Pravat 6, bl.M2 

577/16.09.2014 Constantin Titel Petrescu 8, bl. C39 

578/16.09.2014 Valea Prahovei 1A, bl. 825 bis 

583/16.09.2014 Dr. Taberei 35, bl. F5  

585/16.09.2014 Aleea Valea Salciei 1,bl. D5 
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Reabilitare sistem rutier Serg. Moise Constantin 803.000 lei (inclusiv consultanţă) 
 

Iulie 2014 Iulie 2014 
 
 
 
Strada Gabriela Szabo – reabilitare sistem rutier, inclusiv consultanta şi extindere reţea de 
canalizare, inclusiv consultanţă 
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Strada Padurarilor - Septembrie 2011 
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Achiziţii directe 

În  anul  2014,  Primăria  Sectorului  6  (inclusiv  structurile  subordonate)  a  realizat  achiziţii  directe  (sub 

30,000  euro  per  achiziţie)  în  valoare  de  1,91 milioane  de  Euro.  Achiziţiile  s‐au  realizat  de  la  95  de 

societăţi comericale. Primele 12 societăţi comerciale, ca valoare a tranzacţiilor, sunt prezentate mai jos. 

În privinţa structurilor primăriei, Administratia domeniului public si dezvoltare urbana sector 6  a realizat 

cele mai multe achiziţii ca valoare  (644415,54 euro), pe  locul 2  şi  trei situându‐se Directia generala de 

asistenta  sociala  si protectia  copilului  sector 6  (314610,9 euro).  În privinţa numărului de proceduri pe 

primele două locuri sunt ocupate tot de Administratia domeniului public si dezvoltare urbana sector 6 cu 

907 proceduri şi Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sector 6 cu 300 de procedrui. 

 

55150,63 52086,41
56379,82

69101,98
64675,37

58038,75

66816,64

83979,05

58377,97

93731,62

54093,83

72302,91

61554,52

1065509,363

Achizitii directe 2014 (euro)

APROMA IMPEX SRL

BILANCIA EXIM S.R.L.

D.M.V. PROSAL S.R.L.

EUROGARDEN DREAM SRL

GFD LAKE & RIVER SRL

GIDA PROD SERV SRL

LOTUS FOOD SRL

ROBISOL SRL

S.C. SIM IMOB MEDIA TOURING
S.R.L
SC NIRV CO TRANS SRL

SMART GLOBAL TRADE

TOP BIROTICA S.R.L.

VALDREX HANNA SRL
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Contracte de achiziţii (proceduri de achiziţii publice) 
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2423120,9; 6%

2502450,2; 7%

30770829,0; 80%

2446859,0; 7%

Achizitii publice (euro)

DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR
6

DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE
LOCALE SECTOR 6

ADMINISTRATIA DOMENIULUI
PUBLIC SI DEZVOLTARE
URBANA SECTOR 6

ADMINISTRATIA PIETELOR
SECTOR 6

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE
LOCALA SECTOR 6

 

În 2004, ca urmare a realizării de proceduri de achiziţie publică, Primăria Sectorului 6 şi instituţiile 

subordonate au semnat 40 de contracte în valoare totală de 38,3 milioane de euro. Cea mai mare parte 

din această sumă (80%) o reprezintă contractele semnate de aparatul de specialitate al Primarului, 

urmate de contractele semnate de ADPDU (7%), DAFL (7%), DGASPC (6%). 

 

 

În privinţa topului firmelor care au semnat contracte cu Primăria Sectorului 6 şi instituţiile subordonate, 

pe primul  loc se clasează ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (cu 17,2 milioane euro), urmată 

de CONSTRUCTII ERBASU S.A. (cu aproximativ 9,5 milioane Euro). Pe locurile 3‐6 se clasează un grup de 

firme (contract cadru in valoare de 2,17 milioane Euro) S.C. AF CONSULTING S.R.L., S.C. MAYA S.D. TRANS  

S.R.L.,  Asocierea  S.C.  DEPOTERM  CONSTRUCT  S.R.L.‐  S.C.  CAREX  GROUP  S.R.L.‐  S.C.  MEGA  WEST 

BUILDING’S S.R.L , apoi TETTAS S.R.L. (2 milioane de Euro), DRAGON OIL STAR S.R.L. (cu aproximativ 1,5 

milioane Euro) şi TUD Business Consulting SRL (1 milion Euro). Contractele cu firmele de pe primele sase 

locuri  reprezintă 87% din  valoare  toatală a  contractelor. Restul de aproximativ 5 milioane de euro  se 

imparte în contracte cu 25 de firme.  
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În privinţa tipului de servicii, bunuri şi  lucrări achiziţionate, pe primul  loc sunt serviciile de acordare de 

credit  şi consultanţă  financiară  în valoare de 18,2 milioane Euro  (ING Bank  şi TUD Business Consulting 

SRL),  pe  locul  2  sunt  construcţiile  (ex.  amenajare  spaţii  verzi,  trotuare,  parcări,  instalare  sistem 

monitorizare  video,  dirigenţie  de  şantier,  reabilitări  acoperişuri,  faţade,  branşamente  canalizare)  în 

valoare de   14,3 milioane de Euro (CONSTRUCTII ERBASU S.A., TETTAS S.R.L., CONCIVIDIA CONSULTING 

SRL, UTI GRUP SA, S.C. MAYA S.D. TRANS  S.R.L şi SC MEGA WEST BUILDINGS SRL). Pe locul 3 se situează 

achiziţia de produse alimentare pentru centerele DGASPC în valoare de 1,77 milioane de euro. Pe locul 4 

se situează achiziţia de motorină în valoare de 1 milion de Euro. Contractele de deszapezire au însumat 

650,000 euro. 

 



 

 37 

18,28; 48%

14,34; 37%

1,77; 5%

0,96; 2%
0,81; 2%

0,65; 2%0,41; 1%

Categorii de achiziţii (milioane euro)
Credite si consultanta
financiara

Constructii (parcuri,
trotuoare, parcari,
acoperisuri, fatade)
Produse alimentare DGASPC
(fructe, legume, carne,
branzeturi)
Motorina

Servicii curatenie sedii

Deszapezire

Intretinere parcari Smart
Parking

 

 

 

Asociaţi şi administratori ai primelor 22 firme cu care a semnat contracte in 2014 Primăria sectorului 6 

(achiziţii directe + achiziţii publice) 

Date1 privind primele 21 societăţi comerciale cu care Primăria Sectorului 6 a semnat contracte in 2014 

(achiziţii publice) 

Nr. 
crt. 

Denumire firmă şi 
obiect principal de 
activitate 

Administra
tor/i 

Asociaţi/Acţionari  Nr. mediu 
de 
salariaţi 
2014 

Cifra de 
afaceri 
netă 
(lei) 

Profit net 
Lei 
(procent 
profit net 
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din cifra de 
afaceri) 

1  CAREX GROUP SRL 
Lucrări de construcţii 
a clădirilor 
rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

Sandu 
Mircea 
Ionut 

Popescu Cristina 
(100%) 

9  4,714,1
28 

1,332,609 
(28%) 

2  CONSTRUCTII 
ERBASU SA 
Lucrări de construcţii 
a clădirilor 
rezidenţiale şi 
nerezidenţiale               

Erbasu 
M.Romeo 
Cristian 
(director 
general), 
Erbasu Ion, 
Erbasu 
Elena 
(Preşedinte
) 
 

Prodanescu Rosetel 
(1%), Petrescu Ileana 
(1%), Bogdan Viorica 
(1,125%), Erbasu  
Marius Alexandru 
(4,5%), Erbasu 
M.Romeo Cristian 
(4,5%), Nicolae S. 
Marian (2.25%), 
Dragomirescu Paul 
(0.00042%), Blaier 
Paul (0.00084%), 
Smadu Ioana 
(0.00726%), Antoniu 
Sergiu 
(2.25%), Erbasu Ion 
(6%), Antoniu Mardii 
(0.042%), Erbasu Elena 
(76.82448%), Badicu 
Daniela (0.5%) 

298  174,592
,309 

11,143,927 
(6,3%) 

3  D&D EUROCOM SRL  
Activităţi de 
arhitectură                     

ULMEANU 
ALEXANDR
U SILVIU 
NICOLAE 

PRODAN MARIUS – 
SILVIU (50%), 
ULMEANU 
ALEXANDRU SILVIU 
NICOLAE (50%) 

7  1,595,8
63 

382,437 
(24%) 

4  DEPOTERM 
CONSTRUCT SRL,  
Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos 
şi al materialelor de 
construcţii şi 
echipamentelor 
sanitare 

MITRIŞ 
GEORGE 

MITRIŞ GEORGE 
(100%) 

3  3,566,6
71 

41,389 
(1,1%) 

5  DRAGON OIL STAR 
SRL, Comerţ cu 
amănuntul al 
carburanţilor pentru 
autovehicule în 
magazine 
specializate 

BOBEANU 
DUMITRU 

BOBEANU DUMITRU 
(100%) 

16  19,552,
641 

874,165 
(4,5%) 

6  ECO HORTICULTURA 
SRL 
Activităţi de 
întreţinere 

OLTEANU 
ION 

OLTEANU ION (92%), 
OLTEANU ŞTEFAN (8%)

30  2,587,2
65 

0,0 
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peisagistică 

7  EXCLUSIVE CLEAN 
INTERNATIONAL SRL 
Activităţi generale de 
curăţenie a clădirilor 

MOISĂ 
MARIA ‐ 
OFELIA 

MOISĂ MARIA – 
OFELIA (100%) 

9  7,441,7
27 

2,071,449 
(28%) 

8  GIDA PROD SERV SRL 
Alte activităţi de 
curăţenie 

TĂNĂSESC
U 
GHEORGHE 

TĂNĂSESCU 
GHEORGHE (100%) 

28  5,061,0
59 

820,255 
(16,2%) 

9  ING BANK N.V. 
AMSTERDAM 
SUCURSALA 
BUCURESTI 
Alte activităţi de 
intermedieri 
monetare 

MICHAL 
JAN 
SZCZUREK 
(dir. 
general) 

ING BANK N.V. (firma 
mamă) 

1398  754,399
,452 

184,669,35
6 (24,5%) 

10  KAPPA ‐ ARCHITECTS 
& ENGINEERS SRL 
Activităţi de inginerie 
şi consultanţă 
tehnică legate de 
acestea 

MARINESC
U ‐ 
FRASINEI 
RADU ‐ 
AURELIAN 
– NICOLAE, 
SÖNMEZ 
GÖKHAN 

RUTINEST HOLDINGS 
LIMITED (50%), VASEL 
HOLDING LIMITED 
(40%), S.C. KAPRARAS 
CONSULTING SRL 
(10%) 
 

10  7,874,4
14 

4,451 
(0,05%) 

11  LOIAL OFFICE SRL 
Comerţ cu ridicata 
nespecializat 

PANAIT 
GETA 

PANAIT VIOREL (50%), 
PANAIT GETA (50%) 

4  1,355,1
41 

306,926 
(22,6%) 

12  MAYA S.D. TRANS 
SRL 
Transportul de marfă 
pe căi navigabile 
interioare 

DRAGOMIR 
SORIN 

DRAGOMIR SORIN 
(100%) 

44  9,517,6
49 

‐505,475 

13  MEGA WEST 
BUILDING'S SRL, 
Lucrări de construcţii 
a clădirilor 
rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

TĂNĂSUICĂ 
MIHAI 

TĂNĂSUICĂ MIHAI 
(100%) 

4  747,940  266,364 
(35,6%) 

14  NEMAR EDIL‐
CONSTRUCT SRL, 
Lucrări de construcţii 
a drumurilor şi 
autostrăzilor 

LUNGU 
MARIANA 

LUNGU MARIANA 
(99%), GRECU 
ALEXANDRA ELENA 
MANUELA (1%) 
 

95  20,120,
224 

1,265,818 
(6,3%) 

15  PRO CONS XXI SRL 
Activităţi de inginerie 
şi consultanţă 
tehnică legate de 
acestea 

BONCIOG 
CORINA 
FLORENTIN
A 

BONCIOG CORINA 
FLORENTINA (100%) 

15  3,736,3
34 

375,118 
(10%) 

16  RO‐VERDE 
LANDSCAPING SRL, 
Cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), 

OLTEANU 
ION 

VIŞAN CĂTĂLIN‐
MARIUS (10%), 
OLTEANU ION (90%) 

58  29,997,
958 

5,316,939 
(17,7%) 
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plantelor 
leguminoase şi a 
plantelor 
producătoare de 
seminţe oleaginoas 

17  SEPTEMBRIE 
CONSULTING SRL 
Activităţi de inginerie 
şi consultanţă 
tehnică legate de 
acestea 

RADU 
LILIANA – 
NICULIN, 
NICA MIHAI

RADU LILIANA – 
NICULINA (50%), NICA 
MIHAI (50%) 

14  1,593,9
12 

‐169,390 

18  TETTAS SRL 
Activităţi de 
telecomunicaţii prin 
reţele cu cablu 

STRUGARIU 
DĂNUŢ 
FLORINEL 

VASILE ADRIAN IOAN 
(100%) 

12  884,116  23,062 
(2,6%) 

19  TOTAL ROAD SRL 
Activităţi de inginerie 
şi consultanţă 
tehnică legate de 
acestea 

OSMAN 
VASILE 
PETRINEL,G
RUIANU 
MIRCEA – 
CĂTĂLIN 

OSMAN VASILE 
PETRINEL (50%),  
GRUIANU MIRCEA – 
CĂTĂLIN (50%) 

4  1,254,2
62 

333,781 
(26,6%) 

20  TUD BUSINESS 
CONSULTING SRL 
Activităţi de 
consultanţă pentru 
afaceri şi 
management 

TUDORANC
EA MIHAI 
SILVIU 

TUDORANCEA MIHAI 
SILVIU (100%) 

30  5,378,8
06 

1,078,423 
(20%) 

21  UTI GRUP S.A. 
Activităţi de inginerie 
şi consultanţă 
tehnică legate de 
acestea 

TEODORES
CU 
CATALINA 
GEORGIAN
A, 
GRĂDINAR
U MIHAI 
DANIEL, 
PINTILIE 
CONSTANTI
N, 
FLOREA 
ADRIAN‐
RĂZVAN, 
COSTEA 
CRISTIAN 
IONUŢ, 
DRAGOMIR 
ADRIAN 
VASILE 

UTI HOLDINGS B.V. 
(99.999716%), TIU 
HOLDING LTD 
(0.000284%) 

1434  380,258
,888 

‐
15,409,941 

1Conform Bilanţului de pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice 
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Recomandări 
 
1. Publicarea pe pagină de Internet a primăriei a datelor bugetare, financiare şi contabile în format 
deschis (ex. bugetul local, lista de investitii, lista autorizatiilor de construire, listă plăţilor 
efectuate etc) 


