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HOTĂRÂRE DE ANULARE 

 
 

A achiziției directe având ca obiect  lămpi UV pentru dezinfectare spații pentru proiectul 

„Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii 

vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare 

cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin 

prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 

sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 

și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 

cod mySMIS 139829”, cod CPV: 33191000-5. 

 Comisia de evaluare numită prin Decizia nr.738/04.03.2020, compusă din: 

               - dl. Alexandru Grigoruț  preşedinte al comisiei de evaluare, 

               - dna. Bianca Bărbier  – membru, 

         - dna. Bogdan Daniela – membru, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Anularea achiziției directe având ca obiect  lămpi UV pentru dezinfectare spații pentru 

proiectul „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru 

categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei 

sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-

19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin 

prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 

sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 

și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 

cod mySMIS 139829”, în conformitate cu prevederile art. 212. alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: 

“Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 

c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă 

încheierea contractului.”, 

http://www.dasbv.ro/
mailto:dasbv@dasbv.


deoarece autoritatea contractantă se află în imposibilitatea încheierii contractului cu operatorul 

economic desemnat câștigător, întrucât oferta financiară a acestuia nu se încadrează pe fiecare rând 

de buget alocat achiziției. Oferta pentru cele 2 lămpi UV cu senzor bugetate ca fiind investiții (rând 

de buget 71.01.02) se încadrează în valoarea fondurilor alocate de 8655,46 lei fără TVA, dar 

celelalte lămpi UV încadrate ca fiind obiecte de inventar (rând de buget 20.05.30) cu valoarea 

ofertată de 8968,50 lei fără TVA depășesc valoarea de buget alocată de 6638,66 lei fără TVA. 

În vederea respectării principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție 

publică, achiziția directă se va relua cu precizarea valorii estimate alocate fiecărui rând de buget. 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE EVALUARE: 

____________________ – preşedinte / ___________(semnătura) 

 

____________________– membru / _____________  
 

____________________– membru / _____________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


