
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind desemnarea comisiei de negociere a ofertei și a expertului cooptat pentru 

procedura de achizitie publică prin negociere fără publicare având ca obiect elaborare 
proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini și asistență tehnică din partea 

proiectantului 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 și 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. 7572/42/18.10.2019 încheiat cu Chitei C. Paula Întreprindere 

Individuală pentru consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru procedura de atribuire a 
serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire a infrastructurii 

de prevenire a inundațiilor pe pârâul Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț”; 

- oferta depusă de S.C. DENDRO PROIECT SRL înregistrată la registratura Primăriei 
Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 1110 din 19.02.2020; 

- raportul de specialitate nr. 1112 din 19.02.2020 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 –  (1) Se constituie comisia de negociere a ofertei depusă de S.C. DENDRO 
PROIECT SRL, înregistrată la registratura Primăriei Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 1110 
din 19.02.2020, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect elaborare 
proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini și asistență tehnică din partea proiectantului 
pentru obiectivul de investitii „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a 

inundațiilor pe pârâul Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” , în 
următoarea componență: 

a) Doarvoaș Marius Gabriel, viceprimar – președintele comisiei de negociere cu drept 
de vot; 

b) Lăzăruț Nelu, referent de specialitate – membru al comisiei de negociere; 
c) Husaru Simona, contabil – membru al comisiei de negociere. 
(2) Se nominalizează ca rezervă, Jolteag Gicuța, secretar general, pentru oricare din 

persoanele desemnate în comisia de negociere stabilită la art. 1 din prezenta. 



 (3) Inlocuirea oricărei persoane din comisa de negociere cu persoana desemnată ca 
rezervă se poate realiza numai dacă persoana care urmează a fi înlocuită nu are posibilitatea din 
motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de 
evaluare. 

(4) În cazul aplicării înlocuirii, persoana înlocuitoare, care își va exercita atribuțiile 
corespunzătoare până la finalizarea procedurii de negociere. 

Art. 2  – Comisia de negociere are următoarele atribuții în concordanță cu prevederile 
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) comisia de negociere are obligaţia de a deschide şi negocia oferta la data, ora şi locul 
indicate în invitaţia de participare (cu excepţia cazurilor în care intervin modificări ce au fost 
comunicate); 

b) în cadrul sedinţei de negociere se constată aspectele formale de depunere a ofertei, se 
consemnează lista documentelor depuse de operatorul economic, se citește prețul ofertat şi se 
negociază prețul şi clauzele contractuale cu ofertantul;  

c) comisia de negociere are obligaţia de a analiza şi de a verifica oferta atȃt din punct de 
vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe 
care le implica. Propunerea tehnica trebuie să corespundă cerintelor minime prevazute in 
documentatia descriptivă. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor 
care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv; 

d) pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertant, comisia de 
evaluare are dreptul de a solicita oricȃnd clarificari sau completări ale documentelor prezentate 
de aceştia pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate;  

e) ședinţa de negociere se finalizează printr-un proces-verbal elaborat şi semnat de 
membrii comisiei de negociere şi de reprezentantul operatorului economic participant la 
negociere.  

f) în cazul în care negocierea nu se finalizează din prima şedinţă, aceasta poate fi urmată 
de alte şedinţe de negociere pȃnă cȃnd membrii comisiei de negociere şi reprezentantul 
candidatului ajung la un acord comun cu privire la preţ şi la clauzele contractuale; 

g) fiecare şedinţă de negociere se finalizează printr-un proces-verbal elaborat şi semnat 
de membrii comisiei de negociere şi de reprezentantul operatorului economic prezenţ la 
şedinţă; 

h) după finalizarea evaluării ofertei, comisia de negociere elaborează raportul procedurii 
de atribuire care se semnează de către toti membrii comisiei de negociere, inclusiv de către 
preşedintele acesteia; 

i) activitatea comisiei de negociere se încheie după aprobarea raportului procedurii de 
atribuire. Raportul procedurii de atribuire se aprobă de către conducătorul autorităţii 
contractante; 

j) după aprobarea raportului procedurii de atribuire, se întocmesc şi se transmit 
comunicările către candidaţii participanţi la procedura de achiziţie publică; 

k) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se 
finalizează prin încheierea unui contract de achiziţie publică. 

Art. 4 – Se desemnează doamna Paula Chiței, expert achiziții publice, ca expert 
extern cooptat pentru procedura de achiziție publică prin negociere fără publicare având 
ca obiect elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a caietelor de sarcini si 
asistenței tehnice din partea proiectantului precum si execuţiei lucrărilor de construcții, 
instalaţii şi echipamente tehnologice şi funcţionale pentru obiectivul „Modernizare sistem de 

iluminat public stradal în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” finanțat de la bugetul local 
al comunei Bicazu Ardelean. 

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 comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  
dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 
 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
 

 
 

                           Avizat pentru legalitate, 
                         Secretar General, Jolteag Gicuța 

 
 
 
 
 
Nr. 66 din 12.02.2020 


