
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea expertului cooptat și a comisiei de evaluare a ofertelor, în procedura 

de achizitie publică, pentru atribuirea contractului de execuție lucrări construcții pentru 

obiectivul de investitii „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe 

pârâul Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin PNDR  

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 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;  

Văzând raportul de specialitate nr. 9294 din 24.11.2020; 

 

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 comisia de evaluare a ofertelor, în procedura de achizitie publică, 

pentru atribuirea contractului de execuție lucrări construcții pentru obiectivul de investitii 

„Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul Zanogeni, sat 

Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin PNDR, după cum urmează: 

a) Lăzăruț Nelu – președintele comisiei de evaluare cu drept de vot; 

b) Husaru Simona – membru; 

c) Stasisin Ladislau – membru. 

Art. 2 – Comisia de evaluarea are următoarele atribuții, conform art. 127 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: 

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi; 

c) realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul; 

d) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului 

de sarcini; 

e) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

f) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în 

fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută 

la art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările; 

g) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

solicitărilor de participare şi/sau ofertelor;  
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h) stabilirea solicitărilor de participare neadecvate, a ofertelor inacceptabile şi/sau 

neconforme, precum şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din 

aceste categorii; 

i) stabilirea ofertelor admisibile; 

j) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare/simplificat/de concurs; 

k) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

l) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare 

aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii 

de atribuire. 

Art.  3  –  (1) Se nominalizează ca membri de rezervă pentru comisia de evaluare  numită 

la art. 1 din prezenta: 

a) Voaides Negustor Corina Ionela, pentru președinte; 

b) Vârlan Anișoara, pentru oricare dintre membrii comisiei de evaluare. 

(2) Înlocuirea unui membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă se poate 

realiza numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive 

obiective, să își îndeplinească atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de 

evaluare. 

(3) În cazul aplicării înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată 

de către membrul de rezervă care își exercita atribuțiile corespunzătoare până la finalizarea 

procedurii de evaluare. 

Art. 4 – 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 „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a 

inundațiilor pe pârâul Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat 

prin PNDR, în temeiul contractului nr. 6382/06.08.2020 încheiat cu S.C. BIROUL DE 

MANAGEMENT S.R.L. 

Art. 5 – 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. 6 – 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. 7 –  Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

 

Nr. 249 din 24.11.2020 

                  Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 

 




