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ANUNT INTENTIE  

privind achizitia directa a  
„„servicii de proiectare pentru intocmire documentatia - faza DALI aferenta 

obiectivului de investitii Extindere pe verticala cladire existenta prin amenajarea unui 
Centru pentru persoane vulnerabile -  municipiul Alba Iulia” 

 
 
Direcţia de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia in 

conformitate cu prevederile art.43 din H.G 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, „„servicii 
de proiectare pentru intocmire documentatia - faza DALI aferenta obiectivului de 
investitii Extindere pe verticala cladire existenta prin amenajarea unui Centru pentru 
persoane vulnerabile -  municipiul Alba Iulia”  
 

Prin prezenta, va invitam ca in cazul in care sunteti interesati, sa transmiteti oferta 
dumneavoastra financiara pana la data de 16.01.2023 ora 16.00, pe e-mail scanate la adresa 
social@apulum.ro sau in original la sediul Directiei de Asistenta Sociala Alba Iulia din str. Republicii 
nr.26.  

 
Oferta va fi intocmita pe baza NOTA CONCEPTUALA NR. 252/03.01.2023 si TEMA DE 

PROIECTARE NR. 263/03.01.2023 
 
Clauză suspensivă: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub 

incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este 
condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-
se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub 
incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind 
achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea 
Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în 
care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această 
destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, procedura de 
atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate 
cu prevederile art.212 alin. (1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările 
ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei 
proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun 
prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă 
Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din 
cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, 
asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în 
situația descrisă. 



  
Ofertantii interesati isi vor transmite oferta cu cod CPV 79930000-2 - Servicii de proiectare 

specializată 
 
Finalizarea achiziției directe se va face pe criteriu cel mai mic pret ofertat  pentru servicii 

conform  NOTA CONCEPTUALA NR. 252/03.01.2023 si TEMA DE PROIECTARE NR. 263/03.01.2023 
 
   
 Date contact: Directia de Asistenta de Sociala Alba Iulia – birou Achizitii publice, tel 0258-
810325. 
 

                                                                                                
 
 
 
 

Compartiment Contabilitate, Salarizare,Achizitii Publice Serviciul Financiar, Administrativ,Achizitii Publice 
    Consiliul Local, Direcția de Asistență Socială, Bld. Republicii, nr. 26, Alba Iulia, Județul Alba, 510174 

Tel: +40 (0) 258   810 325, E-mail: social@apulum.ro 
       Internet:  www.apulum.ro, www. direcțiadeasistentasocialaalbaiulia.ro  

Facebook:www.facebook.com /Direcția de Asistenta Sociala Alba Iulia 
Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679 

Certificarea autenticității și forța juridică a acestui act este dată de semnătura persoanei competente, fără aplicarea vreunui sigiliu 

 


