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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii nr. 395/2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat
prezentul contract de prestări servicii,
între

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6, adresa Șos. Orhideelor nr.2d
Sector 6, Bucureşti, cod fiscal 17314075, Cont Trezorerie RO73TREZ70621G430900XXXX deschis
la Trezoreria Sector 6, reprezentată legal prin Director General........ în calitate de beneficiar, pe de o
parte
şi
S. C. SMART IMPEX DISTRIBUTION SRL cu sediul în București, Str. Calea Văcărești nr.
252-254, et. 3, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2512/2013, CUI RO
31284336, având cont nr. RO39TREZ7045069XXX012698 TREZORERIE SECTOR 4, telefon nr.
021......................, fax nr. 021/.........., reprezentată legal prin Administrator ..........., în calitate de
prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract –prezentul contract şi toate anexele sale
b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract
d) servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului
e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi
f) Sistem de monitorizare – complex de servicii și echipamente necesare îndeplinirii obiectului
contractului

g) GPS - Global Positioning System - rețea de sateliți geostaționari care, prin datele transmise,
permit poziționarea geografică a unui receptor (autovehicul)
h) GSM - Global System for Mobile Communication - standard de comunicație digital, dezvoltat
pentru realizarea compatibilității telefoniei celulare în Europa
i) GPRS - General Packet Radio Service - tehnica GSM care nu necesită, pentru transmiterea și
recepția datelor de la un terminal mobil, ocuparea continuă a unui canal de comunicare.
Datele sunt compactate în pachete, timpul de folosire a spectrului radio fiind redus
j) servicii de roaming – presupune activarea și furnizarea serviciului de roaming de către
operatorul GSM; serviciul standard presupune servicii de roaming inactive; activarea acestora
se face numai la cererea Beneficiarului care își asumă toate cheltuielile cu acest tip de
serviciu;
1. taxa de instalare/dezinstalare – contravaloarea serviciului de instalare/dezinstalare a
echipamentului furnizat de Prestator pentru realizarea obiectului contractului
2. abonament lunar – accesul și utilizarea tehnologiei GPS de localizare și monitorizare
autovehicule prin aplicația www.smartsafegps.ro/ro, 24 de ore din 24, 365 de zile/an,
accesul la hărțile digitale și la opțiunea de blocare de la distanță a autovehicului prin
activarea sistemului de nepornire a motorului. Abonamentul include și costul
comunicațiilor GSM în cadrul sistemului GPS/GPRS, cât și consultanță tehnică si
suport informațional de către Departamentul Relații Clienți Smart Impex Distribution
SRL
3. Tarif serviciu informare detaliată (TSID) - accesul 24 de ore din 24, 365 zile/an la
vizualizare și descărcare a setului complet de rapoarte: raport detaliat localizare, raport
detaliat sumar al deplasărilor, raport viteză/ kilometri parcurși/poziție, raport grafic pe
hartă al deplasărilor, contravaloarea serviciilor furnizate de Prestator privind
întreținerea functionalității echipamentului furnizat, garanția echipamentului, folosirea
hărții digitale puse la dispoziție de Prestator, plata integrală a abonamentului de
comunicare GSM și a impulsurilor de localizare
k) prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în
orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
l) date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană identificată sau
identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi
un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau
mai multe elemente specifice, proprii identități fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale
m) zi - zi calendaristică
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Prestatorul se obligă să realizeze servicii de localizare şi monitorizare a autovehiculelor prin
tehnologia GPS/GPRS aflată în proprietatea S. C. SMART IMPEX DISTRIBUTION SRL şi accesul
la informațiile furnizate de Prestator respectiv furnizarea 24 de ore din 24 a setului complet de
rapoarte online sau istoricul deplasărilor autovehiculelor cu asigurarea suportului tehnic pentru
dispozitivele de comunicație, pentru un număr de 45 autovehicule aflate în proprietatea
BENEFICIARULUI, conform Anexei nr.3. Echipamentul GPS/GSM/GPRS se furnizează gratuit
BENEFICIARULUI și va rămâne în proprietatea acestuia la finalul perioadei contractuale, în baza
unei solicitări scrise din partea acestuia.

5. Pretul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar, conform
ofertei înregistrate cu nr. A12138/19.04.2022, este de 10.076,40 lei fără TVA, la care se adaugă
1.914,52 lei TVA, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate pentru perioada 01.05.2022 31.12.2022.
5.2 Preţul lunar, plătibil prestatorului de către beneficiar, este de 27,99/lei/lună/autovehicul, respectiv
1.259,55 lei/lună fără TVA la care se adaugă TVA de 239,31 lei, conform Anexei 1.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de la data de 01.05.2022 până la data de 31.12.2022, producând
efecte pe toată perioada pentru care a fost încheiat, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii acestuia
prin act adiţional cu acordul părţilor, pe o durata de maxim 4 luni, în limita prevederilor bugetare.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a) Referat de necesitate nr. A11577/14.04.2022
b) Oferta înregistrată cu nr.A12138/19.04.2022
c) Nota justificativă nr. A12316/20.04.2022
d) Anexa 1 Lista prețuri
e) Anexa 2 Lista persoane contact
f) Anexa 3 Lista autoturisme
8. Obligațiile principale ale prestatorului
8.1 PRESTATORUL se obligă:
a. să furnizeze servicii de localizare şi monitorizare a autovehiculelor prin tehnologia
GPS/GPRS conform abonamentului lunar contractat;
b. să furnizeze, conform abonamentului lunar contractat 24 de ore din 24, setul complet de
rapoarte online sau istoricul deplasărilor autovehiculelor (raport poziţionare exactă, raport
număr de kilometri, raport viteze şi timpi de deplasare, raport traseu detaliat, raport Foaie
Parcurs, raport ore funcţionare motor);
c. la solicitarea persoanei de contact să activeze instant procedeul Stop Motor, în caz de furt al
autovehiculului sau în orice alt caz/situaţie, precum şi procedeul de Start Motor la
soluţionarea evenimentului;
d. să instruiască în privinţa utilizării sistemului de monitorizare pentru autovehicule;
8.2 Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:
• reclamaţii și acțiuni în justiție, ce rezultă din încalcărea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, şi
• daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.
8.3 Factura se va emite până pe 15 ale lunii curente, pentru serviciile prestate aferente lunii
anterioare.
8.4 Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat.
8.5 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă
cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.6 Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare
utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9. Obligațiile principale ale beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obligă să recepţionze serviciile prestate în termenul de 24 de ore de la data
primirii confirmării din partea prestatorului a punerii în funcțiune a sistemului.
9.2 Beneficiarul se obligă să plătească lunar prețul convenit, în termen de 30 de zile calendaristice de
la data acceptării la plată a facturilor.

9.3 Să desemneze persoanele care vor informa PRESTATORUL asupra unor eventuale
disfuncţionalităţi ale sistemului de monitorizare auto; aceste persoane şi datele de indentificare ale
acestora vor fi precizate în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezentul contract.
9.4 BENEFICIARUL este obligat să comunice în scris PRESTATORULUI orice modificare în
privința acestor persoane, în termen de 3 zile de la data producerii modificărilor.
9.5 Să anunţe PRESTATORULUI modificările aduse autovehiculelor care ar putea afecta buna
funcţionare a echipamentelor componente ale sistemului de monitorizare instalate pe autovehicule;
9.6 Să nu aducă modificări sistemului de monitorizare pentru autovehicule; să nu acționeze în niciun
fel asupra echipamentelor instalate pe autovehicul, în caz contrar, suportând paguba produsă.
9.7 Să sesizeze imediat PRESTATORUL prin serviciul Departamentul Relații Clienți, de îndată ce
observă o disfuncționalitate a sistemului de monitorizare GPS, dat fiind faptul că monitorizarea flotei
auto proprii a BENEFICIARULUI este gestionată numai de către acesta.
9.8 Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care
acesta le deține și le consideră necesare îndeplinirii contractului.
10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe fiecare zi de întârziere, aplicată la valoarea
serviciilor neprestate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea penalităţilor nu poate
depăşi valoarea serviciilor furnizate.
10.2 În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 9.2, atunci prestatorul poate percepe ca penalităţi de întârziere, o suma
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere, calculată la valoarea rămasă de achitat
din facturile acceptate la plată. Totalul penalităţilor de întârziere în decontare nu poate depăşi suma
asupra căreia sunt calculate.
10.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept, fără alte formalități și fără
punere în întârziere și de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, făra nicio compensaţie, cu condiţia ca aceasta renunţare să nu prejudicieze sau
să nu afecteze dreptul la acţiune. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a
contractului.
10.5 Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de
zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv
ar fi contrară interesului public.
10.6 În cazul prevăzut la clauza 10.5, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.
11. Răspunderea contractuală
11.1 Prestatorul nu răspunde pentru daunele ce pot fi provocate de utilizarea în mod necorespunzător
a sistemului de monitorizare pentru autovehicule.
11.2 Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor ca urmare a apariției
situațiilor de forță majoră.
11.3 Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor ca urmare a
întreruperilor furnizării serviciilor de către operatorul GSM, a ieșirii autovehiculelor beneficiarului
din aria de acoperire a operatorului de GSM și GPRS, a defectării echipamentelor electronice, ca
urmare a intervenției neautorizate asupra acestora.
11.4 Beneficiarul care se confruntă cu imposibilitatea de a accesa contul furnizat de prestator pentru
monitorizarea autovehiculelor, timp de 3 de zile consecutiv, din cauza unor defecțiuni tehnice ce țin
de prestator este liber de orice obligație materială față de prestator pentru perioada în cauză.
11.5 Prestatorul garantează pe beneficiar pentru echipament pe toată perioada derulării prezentului
contract, în condiţiile unei exploatări normale, precum și repararea echipamentelor utilizate în

condiţiile unei exploatări normale, conform instrucțiunilor și modalităților de utilizare furnizate
beneficiarului. În cazul unei defecțiuni ce nu se poate remedia prin repararea componentelor
respective, echipamentele se vor înlocui, pe cheltuiala prestatorului.
12. Recepţie şi verificări
12.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor.
12.2 Recepţia serviciului efectuat de către beneficiar, are ca scop certificarea faptului că, prestatorul
şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale referitoare la aceasta prestaţie, conform cerinţelor.
12.3 Prestatorul are obligaţia de a remedia, prin reparare sau înlocuire, în termen de maxim 24 de ore,
toate neconformităţile, abaterile, etc., constatate sau sesizate de către beneficiar.
13. Prelucrarea datelor cu caracter personal
13.1 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării
prezentului Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor
(principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de
stocare). În sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi
la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, date necesare emiterii facturii fiscale
conform legislației în vigoare.
13.2 Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract.
Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile convin în mod
expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele.
13.3 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea
garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili
de respectiva relație contractuală.
13.4 Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și
administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul
neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui
incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în
termen de 24 de ore.
13.5 Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă Parte către
orice terț cu următoarele excepții: când există temei legal sau când există temei contractual și Partea
și-a exprimat acordul.
13.6 La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter
personal, cu excepția cazurilor în care o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau
exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații
în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.
14. Rezilierea sau încetarea contractului
14.1 Încetarea prezentului contract intervine în următoarele condiţii:
a. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat
b. la solicitarea beneficiarului comunicată prestatorului printr-o notificare scrisă, cu cel puţin
15 zile înainte de termenul de la care se solicită încetarea contractului
c. prin denunţare unilaterală
d. în cazul în care operează reziliere
e. la data la care împotriva prestatorului a fost declanşată procedura prevăzută de Legea nr.
85/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca acesta să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire al beneficiarului.
14.2 Oricare dintre părţi are dreptul să declare contractul desfiinţat de drept, fără punere în întârziere
şi fără orice altă formalitate prealabilă pentru neexecutarea oricărei obligaţii prevăzute prin prezentul
contract.
15. Amendamente
15.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează

interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
16. Cesiunea
16.1 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract.
17. Forța majoră
17.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen
de maxim 5 zile de la apariţia acesteia şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri
care stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.
17.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o lună,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu
îndeplinirea contractului.
18.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul și prestatorul nu reușesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze,
fie prin mediere, fie de către instanțele judecătorești competente din România.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Dispoziții finale
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
20.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
20.3 Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
20.4 Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind achizițiile publice, ale
legislației civile aplicabile.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
BENEFICIAR
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6
Director General,

Vizat CFP

PRESTATOR
S.C.SMART IMPEX DISTRIBUTION SRL
Administrator,

Vizat
Biroul Avize de Legalitate și Contencios

Director Executiv

Verificat
Șef S.F.C.A.P.P.

Întocmit
Consilier A.P.

Anexa nr. 1
LISTA DE PREŢURI

Serviciu
Abonament lunar servicii monitorizare flotă
Echipament GPS/GSM/GPRS
Taxa de instalare/dezinstalare echipament
GPS/GSM/GPRS per bucată
Tarif serviciu informare TSID

Preţ /autovehicul
(LEI fără TVA)
27,99
0
0
0

Observații : ...................................................................................................................
......................................................................................................................................

BENEFICIAR
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6
Director General,

PRESTATOR
S.C SMART IMPEX DISTRIBUTION SRL
Administrator,

Anexa nr. 2

Persoanele autorizate de către BENEFICIAR să comunice cu
PRESTATORUL
în privința oricăror elemente privind
contractul de prestări servicii încheiat

NR
CRT

NUME

PRENUME

FUNCTIE

NUMAR TELEFON

ADRESA
E-MAIL

1

IONIȚĂ

CLAUDIU

POLIȚIST
LOCAL

……………..

tehnic@politia6.ro

2

BĂDĂI

ADRIAN

POLIȚIST
LOCAL

………………

tehnic@politia6.ro

Observații: ..................................................................................................................................

BENEFICIAR
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6
Director General,

PRESTATOR
S.C SMART IMPEX DISTRIBUTION SRL
Administrator,

Anexa nr. 3
Anexă privind situația autoturismelor monitorizate prin GPS
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Serviciul/Biroul

BIROUL
PROXIMITATE

Nr.
Înmatriculare
auto
B-601-DPL
B-604-DPL
B-606-DPL
B-609-DPL
B-611-DPL
B-105-WYZ

Marca/Tip/Model

SITUAȚIE
GPS

Dacia Duster 1.5 dci
Dacia Duster 1.5 dci
Dacia Duster 1.5 dci
Dacia Duster 1.5 dci
Dacia Logan 1.2 mpi
Dacia Logan 1.2 mpi

DA
DA
DA
DA
DA
DA

OBS

TOTAL
AUTO
SV.

16

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

SERVICIUL
ORDINE PUBLICĂ

SERVICIUL
DISPECERAT
SERVICIUL
TRANSPORT
OPERATIV
BIROUL
INTERVENȚII

SERVICIUL
CIRCULAȚIE

DIRECȚIA
INSPECȚIE
Serviciul Protecția
Mediului
Serviciul Disciplina
în Construcții
Compartimentul
Inspecție
Comercială

B-614-DPL
B-115-WXZ
B-616-DPL
B-617-DPL
B-618-DPL
B-619-DPL
B-20-DLP
B-26-DLP
B-09-DLP
B-27-DLP
B-901-WXK
B-602-DPL
B-623-WNC
B-620-DPL
B-621-DPL
B-622-DPL
B-623-DPL
B-613-DPL
B-130-WXW
B-632-DPL

Dacia Logan 1.2 mpi
Dacia Logan 1.2 mpi
Dacia Logan 1,5 dci
Dacia Logan 1,5 dci
Dacia Logan 1,5 dci
Dacia Logan 1,5 dci
Dacia Logan 1.6 mpi
Dacia Logan 1.6 mpi
Dacia Logan 1.6 mpi
Dacia Logan 1.6 mpi
Dacia Logan 1,5 dci
Dacia Duster 1.5 dci
Dacia Duster 1.5 dci
Dacia Logan 1,5 dci
Dacia Logan 1.5 dci
Dacia Logan 1,5 dci
Dacia Logan 1,5 dci
Dacia Logan 1.2 mpi
Dacia Logan 1.2 mpi
Dacia Logan 0.9 Tce

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

B-67-TKG

Dacia Duster 1,5 dci

DA

B-14-XWK
B-106-WZY
B-633-DPL
B-634-DPL
B-86-DPL
B-610-DPL

DA
DA
DA
DA
DA
DA

B-615-DPL
B-627-DPL
B-37-WYW
B-624-DPL
B-625-DPL
B-628-DPL
B-629-DPL
B-630-DPL
B-613-WXW

Dacia Duster 1.5 dci
Dacia Duster 1,5 dci
Dacia Dokker 1,5 dci
Dacia Dokker 1,5 dci
Skoda Fabia 1.9d
Dacia Logan MCV 1.5
dci
Dacia Logan MCV 1.5
dci
Dacia Logan 1,2 mpi
Dacia Logan 0.9 Tce
Dacia Duster 1.5 dci
Dacia Logan 0.9 Tce
Dacia Logan 0.9 Tce
Dacia Logan 0.9 Tce
Dacia Logan 0.9 Tce
Dacia Logan 0.9 Tce
Dacia Logan 1,5 dci

B-626-DPL
B-631-DPL

Dacia Logan 0.9 Tce
Dacia Logan 0.9 Tce

DA
DA

B-612-DPL

BENEFICIAR
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6
Director General,

9

1
Protocol
PS6

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

TOTAL AUTO

3

3

4

7

2
45

PRESTATOR
S.C SMART IMPEX DISTRIBUTION SRL
Administrator,

