
  

   

 
MUNICIPIUL TIMI ŞOARA                                                                           Aprobat, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                            PRIMAR, 
SERVICIUL ACHIZI ŢII PUBLICE                                            Dr. Ing. Gheorghe  Ciuhandu         
Nr. SC2011 – 5814/23.03.2011 
 
 

Notă justificativ ă 
 
privind selectarea procedurii de achizitie publică în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică 

de servicii de verificare tehnica a proiectului „Reabilitarea Caminului pentru persoane 
varstnice”,str. Plavosin nr.21 Timişoara 

 
 

1. Categoria de produse/servicii/lucrari: servicii: 12 - „Servicii de arhitectură; servicii de inginerie 
şi servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană şi servicii de arhitectură 
peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică; servicii de testare şi analiză 
tehnică”; 

2. Codul de clasificare: CPV : 71356100-9 „Servicii de control tehnic” 
3. Valoarea  achiziţiei, estimativ: 12.048 lei fără T.V.A., respectiv 2.846,14 euro la un curs BNR 

de 4,2331 lei/euro la data de 24.02.2011, conform Notei de estimare înregistrată cu nr. SC2011-
4290/03.03.2011 

4. Procedura de achiziţie conform legii: cerere de oferte.  
5. Procedura este cuprinsă la contracte servicii din Planul Anual al Achiziţiilor pe 2011, înregistrat 

cu nr.  SC2011 – 4754 din 09.03.2011. 
6. Justificarea achiziţiei: 

• În conformitate cu reglementările legale privind achiziţiile publice, OUG 34/2006, 
autoritatea contractantă are obligaţia atribuirii contractelor de achiziţie publică, de 
regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă şi/sau licitaţie restrânsă; 

• Fundamentarea aplicării altei proceduri decât cea de licitaţie: 
o Conform art. 19 din OUG nr. 34/2006, în situaţia în care valoarea estimată a 

viitorului contract este mai mică sau egală cu 15.000 euro fără TVA,  
autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau 
lucrări neavând  obligaţia aplicării unei proceduri de atribuire. 

o Serviciile care fac obiectul prezentei proceduri, sunt cuprinse în categoria 12 
din anexa 2A la OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea 
totală a achiziţiilor ce urmează să fie atribuite până la sfârşitul anului 2011 
pentru achiziţionarea de servicii din aceeaşi categorie din punct de vedere al 
modului de grupare din anexa 2A, depăşesc valoarea de 15.000 euro fără TVA. 

o Pentru asigurarea transparenţei şi pentru a da posibilitatea operatorilor 
economici interesaţi de a participa la procedură în scopul utilizării eficiente a 
fondurilor publice autoritatea contractantă optează pentru procedura de cerere 
de oferte.  

o În conformitate cu prevederile art.124 lit.b) din OUG 34/2006, Autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în 
cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică 
de servicii, este mai mică decât echivalentul în lei a 125.000 euro; 

o Iniţierea procedurii se va face prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de 
participare. 

 
 



  

   

• Propunem spre aprobare abordarea procedurii de cerere de oferte, conform pragului 
valoric stabilit prin art.124 lit.b) din OUG nr.34/2006, cu toate modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În baza celor precizate mai sus, rugăm dispuneti, 
Demararea procedurii de achiziţie publică în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de 
servicii de verificare tehnica a proiectului „Reabilitarea Caminului pentru persoane varstnice”  
Timişoara, prin procedura cerere de oferte, conform prevederilor din OUG nr.34/2006, cu toate 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
                Viceprimar,                                                                                        Director,  
              Ing. Adrian Orza                                                                        Ec. Nicuşor C-tin Miuţ 
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Jr. Caius Şuli 


