
ORDIN nr.155 din  2.10.2006 

privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica 

 

 

Emitent : NECUNOSCUT 

Publicat in: Monitorul Oficial nr. 894 din data  2.11.2006 

 

_____________________________________ 

 

    In temeiul prevederilor: 

    - art. 1, 4 si 5 din  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005  privind 

infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor 

Publice, aprobata cu modificari prin  Legea nr. 111/2006 ; 

    - art. 1 si 4 din  Hotararea Guvernului nr. 895/2005  privind organizarea si 

functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea 

Achizitiilor Publice; 

    - art. 106 din  Hotararea Guvernului nr. 925/2006  pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica 

din  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor 

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare, 

    presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea 

Achizitiilor Publice emite urmatorul ordin: 

  

     ART. 1 

    Se aproba Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, denumit in 

continuare ghid si prevazut in Anexa*) la prezentul ordin. 

    ________ 

    *) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 

bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii 

cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

 

     ART. 2 

    Ghidul cuprinde informatii privind continutul documentatiei de atribuire a 

contractelor de achizitie publica si formularele specifice aferente, precum si 

explicatii privind modul de aplicare a prevederilor  Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobata cu modificari si completari prin  Legea nr. 337/2006 , si ale  

Hotararii Guvernului nr. 925/2006  pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare. 

     ART. 3 

    Ghidul este un instrument de lucru util atat autoritatilor contractante, cat si 

operatorilor economici in aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de 

achizitie publica. 

     ART. 4 

    (1) Anexa face parte integranta din prezentul ordin. 

     ART. 5 

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

    Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea 

Achizitiilor Publice, Alexandru Stefan Cojocaru 

     

     

 

     

_____________________ 
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