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Document de justificare 
privind aplicarea procedurii de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie 

publica de proiectare si executie lucrari pentru DESFIINTARE C1, C2, C3, C4, C5, C6, 

C7, C8, C9 – CONSTRUCTII EXISTENTE, STR. CODRESCU NR. 6, IASI, 

 

 

1. Categoria de produse/servici i/ lucrari:  Proiectare si executie, 

2. Denumirea Contractului: Contract de achizitie publica de proiectare si executie lucrari 

pentru DESFIINTARE C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 – CONSTRUCTII EXISTENTE, 

STR. CODRESCU NR. 6, IASI, 

3. Cod clasificare CPV : 71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si 

de inspectie, 45111000-8 Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a 

şantierului, 

4. Valoarea estimată a achiziției :  6.450 lei, fără TVA,   echivalent a 1563,26 euro la cursul 

BNR din data de 23.03.2011, adică 1 euro = 4,1260 lei, 

5. Procedura de achiziție: cerere de ofertă. 

 

Avand in vedere notificarea Autoritatii Nationale pentru Reglementa rea si 
Monitorizarea Achizitiilor Publice , publicata in SEAP in data de 22.02.2011, 
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Avand in vedere codurile de clasificare CPV aferente prezentei achizitii 
publice, 71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii,  de inginerie si de 
inspectie, 45111000-8 Lucr ări de demolare, de preg ătire şi de degajare a 
şantierului,  

Avand in vedere ca achiziţia publică de proiectare si executie lucrari pentru 
DESFIINTARE C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 – CONSTRUCTII EXISTENTE, 
STR. CODRESCU NR. 6, IASI este inscrisa in Programul Anual al Achizitiilor 
Publice pentru anul 2011 al Consiliului Judetean Ia si,  

Avand in vedere valoarea estimat ă a achiziției de 6.450  lei, f ără TVA,   
echivalent a 1563,26 euro la cursul BNR din data de 23.03.2011, adică 1 euro = 
4,1260 lei,  

Avand in vedere cele expuse, propunem atribuirea co ntractului de 
proiectare si executie lucrari pentru DESFIINTARE C 1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 
C8, C9 – CONSTRUCTII EXISTENTE, STR. CODRESCU NR. 6, IASI prin 
procedura de cerere de oferta, din urmatoarele considerente:  

- specificul achizitiei publice, respectiv contract  de proiectare si 
executie lucrari; 

-  atunci cand atribuie un contract de achizitie pu blica, pentru care nu 
este obligatorie aplicarea unei proceduri de atribu ire, autoritatea contractanta 
are obligatia de a respecta principiile enuntate de  art. 2 alin. 2 din OUG nr. 
34/2006, principii care au ca scop asigurarea, pent ru beneficiul oricarui 
potential ofertant, a accesului la o piata a achizi tiilor publice, deschisa 
competitiei si impartiala. Mai mult, o astfel de de schidere este in avantajul 
autoritatii contractante, avand in vedere ca utiliz area unui sistem 
competitional reprezinta singura posibilitate de a asigura utilizarea eficienta a 
fondurilor publice; 

- estimam ca pe parcursul anului 2011 se vor achizi tiona si alte servicii 
si lucrari similare, depasind pragul valoric de 15. 000 euro. 

 
SEF SERVICIU, 

ANCA MUSCHERU 
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii,  

in solidar cu intocmitorul inscrisului 
 
  
 
 
Consilier, Alina IOSUB         
 Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,             
corectitudinea, legalitatea  intocmirii acestui inscris oficial   


