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NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 

privind selectarea procedurii de achiziţie publică 

pentru execuţia lucrării: Refacere infrastructură afectată. 

 

 

1. Categoria: lucrări 

2. Denumirea contractului: Modernizare arteră Roman – Est, strada Cucutei 

– DJ207A – strada Plopilor, etapa I, între km 0+000 ÷ km 1+687. 

3. Cod C.P.V. :  45233140-2 – Lucrări de drumuri. 

4. Procedura de achiziţie conform legii: negociere fără publicarea prealabilă 

a unui anunţ de participare. 

5. Poziţie în Programul Anual al achiziţiilor Publice 2010: 1 

6. Justificarea achiziţiei: Din procesul - verbal pentru evaluarea pagubelor 

produse în urma ploilor cu caracter torenţial şi a viiturii râului Siret din 

30.06.2010 – 03.07.2010, pagubele asupra infrastructurii drumului s-au 

ridicat la valoarea de 80.000 lei. Continuarea lucrărilor de modernizare a 

arterei este condiţionată de refacerea infrastructurii afectate. Caracterul 

situaţiei de urgenţă impune aplicarea unei proceduri de atribuire a 

contractului cu termene reduse. 

Conform art. 122, lit. „c” din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a art. 5, alin. 1 din O.U.G. nr. 30/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem ca  procedură de 

aplicare „negocierea fără publicrea prealabilă a unui anunţ de participare”. 
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     ART. 122 

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere 

fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele 

cazuri: 

c) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a 

licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a 

unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive 

de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se 

datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. 

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o 

perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care 

a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui 

anunt de participare. In cazuri de forta majora sau in cazuri temeinic motivate 

autoritatea contractanta are dreptul de a emite un ordin de incepere a 

serviciilor/lucrarilor concomitent cu initierea procedurii de negociere fara 

publicarea prealabila a unui anunt de participare; 
 

ART. 5 

(1) Pentru procedurile de atribuire care nu impun publicarea unui anunt de 

participare in sistemul electronic de achizitii publice, autoritatile contractante au 

obligatia de a instiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce 

urmeaza a fi derulata, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data limita stabilita 

pentru depunerea ofertei. 
 

Faţă de cele precizate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să dispuneti. 
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