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INTERNA  

 
 

 
Incheiata astazi, 08.09.2022, in cadrul procedurii de atribuire prin procedura interna, 

avand ca obiect „Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000 lei, 
pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local”, aprobata prin HCL nr. 
33/06.07.2022. 

 
 Contract de achizitie publica: „Contractarea unei finantari rambursabile interne in 

valoare de 2.000.000 lei, pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes 
local”; 
 

  Codul de clasificare CPV:  66113000 - 5 Servicii de acordare de credit 
 

 Numar anunt site UAT Comuna Gura Vadului: 3081/12.08.2022   
 

 Procedura de atribuire este:Procedura interna 
 

 Tipul procedurii:Off-line 
 

 Valoarea totală estimată în lei fără T.V.A. conform documentatiei de atribuire: 
1.297.487,75  lei. 

 
 Comisia de evaluare compusă din: 

 1. Pirvulescu Cezar Costin-Presedinte 

 2. Gangu Iulia-Membru 

 3. Filimon Daniela-Membru 

 4.  Smau Adrian – Expert tehnic Cooptat 
 

Comisia de evaluare intrunita in data de 08.09.2022, la sediul autoritatii 

contractante constata ca pana la data si ora limita de primire a ofertelor conform 



anuntului publicitar nr. 3081/12.08.2022  , publicat pe site-ul 

www.comunaguravadului.ro la rubrica Anunturi Achizitii Publice, respectiv 08.09.2022, 

ora 11:00, nu s-a depus nicio oferta, pentru atribuirea contractului „Contractarea unei 

finantari rambursabile interne in valoare de   2.000.000 lei, pentru asigurarea finantarii 

proiectelor de investitii de interes local”, la adresa indicata in documentatia de atribuire-

Cererea de Oferta, respectiv la UAT Comuna Gura Vadului, Strada Principala nr. 420, 

Comuna Gura Vadului, Judeţul Prahova 

Comisia de evaluare 
       HOTARASTE 

 

Anularea procedurii de atribuire prin procedura interna, avand ca obiect „Contractarea 

unei finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000 lei, pentru asigurarea 

finantarii proiectelor de investitii de interes local”, aprobata prin HCL nr. 33/06.07.2022, 

deoarece pana la data si ora limita de primire a ofertelor, conform anuntului publicitar nr. 

3081/12.08.2022, publicat pe site-ul www.comunaguravadului.ro la rubrica Anunturi 

Achizitii Publice,  respectiv 08.09.2022, ora 11:00, nu s-a depus nicio oferta, iar in 

conformitate cu  capitolului IV, articolului 8, alineatul (2) b) din procedura interna: 

”U.A.T. Comuna Gura Vadului are dreptul de a anula procedura demarată pentru 

atribuirea contractului de achiziție de servicii de creditare în următoarele cazuri: 

b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deși pot fi luate  
în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor 
tehnice și/ori financiare”. 
 

Comisia de anulare va face publica decizia de anulare a procedurii de achizitie prin 

procedura interna in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data anularii prin publicare 

pe site-ul www.comunaguravadului.ro la rubrica Anunturi Achizitii Publice. 

Comisia de evaluare, compusa din: 
 

 1. Pirvulescu Cezar Costin-Presedinte 

 2. Gangu Iulia-Membru 

 3. Filimon Daniela-Membru 

 4. Smau Adrian – Expert tehnic Cooptat 
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