
Nr. Crt.
Denumire contractori implicati in 

implementarea contractului de finantare nr. 
Obiectul contractului de achizitie Procedura de achizitie

Valoarea contractului de 
achizitie, inclusiv TVA (lei)

Numarul si Data semnarii 
contractului

1 SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL
Contract elaborare documentatii tehnice, 

expertize, DALI 
Achizitie directa 119,595.00 11878 / 21.11.2018

2 SC STRUCT CONSULTING SRL
Contract servicii de consultanta aferente 

elaborarii si implementarii proiectului 
Achizitie directa 100,000.00 12056 / 27.11.2018

3 SC NEGATIV MEDIA SRL Servicii de informare și publicitate Achizitie directa 9,862.72 14 / 30.06.2020

4
CONSTANTIN G. VALERICA - EXPERT AUDITOR 

FINANCIAR
Achizitie servicii de auditare financiara Achizitie directa 11,543.00 332 / 03.03.2021

5
ASOCIEREA SC COLEN IMPEX SRL SI SC CTRUCT 

QUALITY AND BUILDING SRL

Achizitie servicii de proiectare si asistenta 
tehnica din partea proiectantului, executie 
lucrari pentru proiect

Procedura simplificata 2,970,621.34 342 / 17.03.2021

6 SC MAS-ART DESIGN SRL
Achizitie servicii de verificare tehnica de 
calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie

Achizitie directa 7,779.03 428 / 05.07.2021

7 SC MYHDRUM SPECIALIST CONSULT SRL
Achizitie servicii de asistenta tehnica - 
dirigentie de santier 

Achizitie directa 45,220.00 435 / 15.07.2021

INFORMATII CONTRACTORI

Prioritatea de investiții 8.1- Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale.
Obiectiv specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – persoane varstnice.

Unitatea PRIMARIA ORAS SLANIC
SMIS 127735 - Infiintare centru social de zi pentru persoane varstnice in orasul Slanic, judetul Prahova
Axa prioritară  8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale 

Contract de finantare nr. 5467/13.05.2020  -  Valoare totala 3.953.601,22lei  -  Durata de implementare 21.11.2018  -  31.10.2021


