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[NOTA JUSTIFICATIVA CALCUL VALOARE ESTIMATA] 

AUTORITATE CONTRACTANTA - COMUNA BUCOSNITA 
OBIECT CONTRACT  - LUCRARI DE BALASTARE DRUMURI AGRICOLE IN COMUNA  

BUCOSNITA 
TIP CONTRACT   - LUCRARI – EXECUTAREA 
COD CPV   - 45233141-9 LUCRARI DE INTRETINERE A DRUMURILOR (REV.2) 
VALOARE ESTIMATA  - 612,566.84 LEI FARA TVA 
SURSA DE FINANTARE  - BUGET LOCAL 

 

 

Determinarea valorii estimate s-a realizat in baza devizului general inrocmit, parte a Documentatiei Tehnico 

Economice.  

 

Valoarea estimata a contractelor de lucrari pentru obiectivele de investitii a fost stabilita la valoarea de 

612,566.84 lei  fara TVA. 

 

Valoarea estimata este compusa din urmatoarele capitole din cadrul devizului general: 

 

Cap. 4.1 – Constructii si instalatii  

– 612,566.84 lei  fara TVA 

Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie 612,566.84 lei  fara TVA. 
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La stabilirea valorii estimate a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit s-au avut in 

vedere prevederile art.11 alin 1-2 din legea 98/2016 privind achizitiile publice: 

Art.11- (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate 

a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta 

lege. 

 (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în 

mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul 

care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu 

scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege. 

 

Conform prevederilor art. 7 alin (5) din legea 98/2016 lucrarile ce fac obiectul prezentei 

documentatii se vor achizitona direct, valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, fiind mai mică de 

900.400 lei. 

Art. 7  

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în 

cazul în  care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, 

respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 

900.400 lei. 
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Conform art. 7 alin (7) lit. a) modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrarir 

este urmatoarea: publicarea un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, 

însoţit de descrierea lucrărilor care urmează a fi achiziţionate 

Art. 7  

(7)  În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă: 

a) are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP 

sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu 

sau al SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor 

care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată 

este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, 

respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

AVIZAT RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE 

Rusalin GHIEORGHEVICI 

 

 

AVIZAT JURIDIC – SECRETAR GENERAL UAT 

Dorina Ana CRISTEA 

 

 

AVIZAT CONTABILITATE 

Marinela Luminita CURESCU 

 

REDACTAT 
SERVICII AUXILIARE ACHIZITII PUBLICE 
Razvan DAVID 
 
 

 
 

  
 

t: +40 751 757 361 
e: office@assistco.ro 
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