Anexa nr. 2 la Dispoziţia primarului
comunei Vama Buzăului nr. 10/08.01.2021

NOTA JUSTIFICATIVĂ
- privind utilizarea achiziţiei directe
1. Obiectul achiziţiei (produse/servicii/lucrări): ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
2. Codul de clasificare CPV:____________________________________________________________ ;
3. Valoarea estimată a achiziţiei: ______________ lei (fără TVA) ______________ lei (cu TVA inclus);
4. Justificarea achiziţiei:
 Conform referatului de necesitate anexat prin care este exemplificată (argumentată) situaţia
concretă (scopul/oportunitatea/necesitatea achiziţiei), inclusiv efectele (beneficiile) ce urmează a fi
obţinute ca urmare a achiziţiei;
 Obiectul achiziţiei este imperios necesar pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor
specifice;
 Achiziţia se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare, privind achiziţiile publice;
 Achiziţia este cuprinsă în cadrul programului anual al achiziţiilor publice;
 Încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului, aferent
anului curent.
 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Utilizarea achiziţiei directe:
Având în vedere prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare: “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 135.060
lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200
lei”, şi cunoscând valoarea estimată a achiziţiei conform punctului 3, pentru achiziţionarea
produselor/serviciilor/lucrărilor menţionate la punctul 1, se va utiliza achiziţia directă.
6. Achiziţia directă menţionată anterior se va realiza ONLINE prin intermediul catalogului electronic
publicat în SEAP (procedura de iniţiere, derulare şi acceptare a ofertei în catalogul electronic se va derula
în conformitate cu art. 45 şi 46 din Hotărârea de Guvern nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, publicate în Monitorul Oficial al României,
nr. 423 din 06 iunie 2016 şi a manualului de utilizare SEAP disponibil la adresa www.e-licitatie.ro) sau
OFFLINE în conformitate cu prevederile art. 43, alin. 3 din H.G. 395/2016, elaborându-se în acest sens o
notă justificativă.
7. Achiziţia directă se va finaliza fie prin încheierea unui contract, transmiterea unei comenzi sau
un document fiscal.
Compartimentul de achiziţii publice,
Bianca STOICA

