
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea expertului cooptat pentru procedura simplificată de achizitie publică având 

ca obiect execuţia lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investitii „Modernizare Strada 

Cimitirelor în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat de la bugetul local 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

modificată și completată și ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare: 

- contractul nr. 6382/06.08.2020 încheiat cu S.C. BIROUL DE MANAGEMENT S.R.L. pentru 

consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru procedura de atribuire a lucrărilor de execuția a 

lucrărilor de construcții obiectivul de investiții „Modernizare Strada Cimitirelor în comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț”; 

- raportul de specialitate nr. 6695 din 19.08.2020 privind desemnarea comisiei de negociere a 

ofertei și a expertului cooptat; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – Se desemnează domnul Cătălin Chiței, expert achiziții publice, ca expert extern cooptat 

pentru procedura simplificată de achiziție publică având ca obiect execuţia lucrărilor de construcții 

pentru obiectivul de investitii „Modernizare Strada Cimitirelor în comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț”, finanțat de la bugetul local, în temeiul contractului nr. 6382/06.08.2020 încheiat cu S.C. 

BIROUL DE MANAGEMENT S.R.L. 

Art. 2 – Expertul cooptat va exercita atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite prin 

actele normative, în vigoare, privind achizițiile publice sau alte reglementări specifice incidente, și cu 

prioritate următoarele: 

a) verificarea și evaluarea indeplinirii cerintelor de participare si calificare; 

b) verificarea și evaluarea propunerii tehnice; 

c) verificarea și evaluarea ofertei financiare;  

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

corespunzător reglementărilor legale în domeniul achizițiilor publice, conform competenței 

sale speciale; 

e) are obligaţia de a respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în cap. II 

secţiunea a 4-a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 3 – Membrii comisiei de evaluare și expertul cooptat au obligația de a semna pe propria 

răspundere o declarație de confidențialitate și de imparțialitate, conform art. 130  din H.G. nr. 395/2016 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție  

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 4 –  Secretarul General al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

Nr. 190 din 31.08.2020 

 

                           Avizat pentru legalitate, 

                               Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 



 




