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ROMÂNIA 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA  COMUNEI  TEACA 

PRIMAR 
 

   

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru  achizitionarea  contractului de  

lucrări pentru obiectivul de investiții:  

„Construire și dotare Școală Generală cu clasele I-VIII localitatea Viile Tecii; Dotare 

Școală Generală și Liceu Tehnologic localitatea Teaca,   comuna Teaca, 

 județul Bistrița-Năsăud” 

 

 

 

Primarul Comunei Teaca, având în vedere: 

          

           - referatul responsabilului de  achizitii nr. 5458 din 19.06.2019; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2019   privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2019; 

   - Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019;          

  

In conformitate cu: 

          - prevederile art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;       

          - prevederile art.2 alin. (3) litera f), alin. (4) si alin. (5) litera c) si d)  și art.128 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice; 

    

  În temeiul prevederilor art. 63 alin(1) lit.d), 68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,      

                                                                DISPUNE: 

 

Art.1.(1) Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor  pentru achiziționarea  contractului  de 

lucrări având ca obiectiv  „Construire și dotare Școală Generală cu clasele I-VIII localitatea Viile 

Tecii; Dotare Școală Generală și Liceu Tehnologic localitatea Teaca,   comuna Teaca, județul 

Bistrița-Năsăud”,în următoarea componentă : 

 

 Presedinte:  APAFAIAN TEODOR – șef  SVSU 

 Membri :    HOZA EMILIA MONICA – referent superior - birou contabilitate,finanțe publice  

                     CORNEA MARIETA IONELA – responsabil achiziții publice 

 

                (2)Comisia nominalizată indeplineste urmatoarele atributii, conform HG nr. 395/2016: 

a) deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altor docuemnte care insotesc oferta 

b) verificarea  indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertantii candidati, in cazul in care 

acestea au fost solicitate prin docuemntatia de atribuire 

c) realizarea selectiei/preselectiei candidatilor, daca este cazul 

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv 

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici in cazul aplicarii procedurilor de negociere 
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f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care 

acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva 

g) stabilirea oferetelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii 

ofertelor respective in aceasta categorie 

h) solicitarea clarificarilor adresate ofertantilor in legatura cu oferta depusa 

i) stabilirea ofertelor admisibile 

j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire si 

stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare 

k) in cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire 

l) elaborarea raportului procedurii de atribuire 

  

 Art.2 . ( 1 ) Se desemneaza  domnul Mitroi Florin  - expert  cooptat, fara drept de vot, pe 

langa comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 

 (2)Expertul   cooptat va exercita următoarele atributii, competente si responsabilitati 

stabilite prin actele normative in vigoare privind achizitiile publice: 

a) verificarea si evaluarea propunerilor tehnice 

b) analiza situatiei financiare a ofertantilor ori analiza financiara a efectelor pe care le pot 

determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant 

c) analiza efectelor de natura juridica pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei 

sau anumite  clauze  contractuale propuse de ofertant 

d) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice 

asupra carora, pe baza expertizei pe care o detin,  i s i  exprima punctul de vedere 

e) obligatia de a pastra confidentialitatea  asupra continutului ofertelor  precum si asupra oricaror 

alte informatii prezentate de catre ofertanti, a caror dezvaluire a r  putea aduce atingere 

dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale 

f) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevazute la Sectiunea 

IV- Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;  

g) obligatia de a semna pe propria raspundere o declarative de confidentialitate si impartialitate 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei dispoziţii se încredinţează viceprimarul 

comunei și persoanele nominalizate la art.1 și 2. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică cu : 

 -Instituția Prefectului-Județul Bistrita-Năsăud 

 -persoanele nominalizate la art.1 și 2 din prezenta dispoziție 

  

 

                                     

                                            PRIMAR,                                                   AVIZ DE LEGALITATE, 

 SECRETAR, 

                     MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN     CIOȘAN ANA 

                                                                

                                                                                                        

Nr.235 din 19.06.2019 


