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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea documentaliei ;i numirea comisiei de evaluare a

ofertelor tn vederea atribuirii contractului de achizQie pablicd cu privire la contractarea
uneiftnan(dri rambursabile interne tn valoare de 30.000 mii lei

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judetrean Ialomila se propune
aprobarea documentaliei ;i numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de achizilie publicd cu privire la contractarea unei finanldri rambursabile
interne tnvaloare de 30.000 mii lei.

Prin hotdrdrea Consiliului Judelean lalomila nr. 8/30.01.2013 a fost aprobatd
contractarea unei finanldri rambursabile interne tn sumd de 30.0A0 mii lei pe termen de
6 ani Si o perioadd de gralie de 2 ani, finanlare ce are ca scop realizarea mai multor
obiective de investilii de interes judelean prevdzute tn anexa la actului administrativ
men{ionat.

Procedura de atribuire a contractului propusd este licitalie deschisd cu organizarea
unei licitalii electronice, cafazdfinald a procedurii, iar dupdfinalizarea acesteia, contractul
se poate derula cu condisia obtrinerii avizului obligatoriu eliberat de Comisia de autorizare a
tmprumuturilor locale, potrivit legii. Criteriul de atribuire al contractului este "prelul cel
mai scdzut".

Valoarea estimatd a costurilor acestei finanldri rambursabile interne, raportatd la
gradul de indatorare a unitdlii administrativ - teritoriale, este de 6.544,16 mii lei.

Documentalia de atribuire supusd aprobdrii Consiliului Judelean Ialomila cuprinde
condiliile de atribuire ale contractului, tn conformitate cu dispoziliile Ordonanlei de Urgenld
a Guvernului nr . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor
de concesiune de lucrdri publice Si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.

Componenla comisiei de evaluare a ofertelor este prevdzutd tn Raportul direcfiei de
specialitate, aceasta avdnd atribuliile prevdzute Ia art.7l Si urmdtoarele din Normele de
aplicare a Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr . 34/2006 privind atribuirea cantractelor
de achizilie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, aprobate prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 925/2006, cu modificdrile Si completdrile ulterioare.

Constatdnd cd sunt tndeplinite conditriile de legalitate Si de oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomila adoptarea hotdrdrii tn forma Si conlinutul prezentate
in proiect.
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