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ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Referitor la achiziţia publică având ca obiect „Servicii de proiectare - Elaborare studii de teren 
(Studiu topografic, Studiu geotehnic), Expertiză tehnică a construcţiilor existente, Elaborare 
concept general de amenajare peisagistică, Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
(D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii - Modernizare Ştrand Municipal, strada Răzoare, 
Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa”, iniţiată prin publicarea anunţului de publicitate nr. 
122410/ 27.12.2021 (ADV1264222/ 28.12.2021) pe site-ul Primăriei Municipiului Slobozia.

Urmare a înregistrării unei solicitări de clarificări primite din partea unui potenţial ofertant, 
vă comunicăm răspunsul la solicitarea de clarificări:

a

întrebarea 1:
Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarele documente, în vederea elaborării ofertei 

tehnice şi financiare:
a. Certificatul de urbanism, în conformitate cu prevederile art. 6, punct 6, lit. (b) din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
b. Nota de fundamentare/ temă de proiectare aferentă acestui proiect;
c. Extras de carte funciară pentru acest obiectiv.

Răspuns:
La momentul prezentului răspuns, Autoritatea contractantă Municipiul Slobozia 

demarează procedura de obţinere atât a extrasului de carte funciară, cât şi a certificatului de 
urbanism.

A m
In ceea ce priveşte nota de fundamentare/ tema de proiectare, autoritatea contractantă 

deţine în acest moment referatul nr. 95859/ 18.10.2021, prin care s-a solicitat introducerea în 
Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2021 a proiectului ce are ca obiect „Servicii de 
proiectare - Elaborare studii de teren (Studiu topografic, Studiu geotehnic), Expertiză tehnică a 
construcţiilor existente, Elaborare concept general de amenajare peisagistică, Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii - Modernizare Ştrand 
Municipal, strada Răzoare, Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa”, referat ce stă la baza elaborării 
documentaţiei.

Menţiune: Documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia operatorului economic 
declarat câştigător, înainte de emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare.
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întrebarea 2:

Vă rugăm să ne comunicaţi dacă oferta poate fi depusă şi prin e-mail la adresa 
alina.iianu@municipiulslobozia.ro sau office@municipiulslobozia.ro .

Răspuns:
Autoritatea contractantă este de acord ca oferta să fie trimisă în format electronic pe 

adresa de e-mail alina.iianu@municipiulslobozia.ro sau în format letric (conform menţiunilor 
de la Cap. VI.3. din Instrucţiunile către ofertanţi aferente prezentei achiziţii) la următoarea 
adresă: Municipiul Slobozia, Jud. Ialomiţa, Str. Episcopiei nr. 1, parter, Biroul Unic, Relaţii cu 
Publicul.
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