
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 
atribuirii contractului  de achiziţie publică “ MODERNIZARE STRADA AUREL PANĂ 
ETAPA II, COMUNA SUDITII, JUD. IALOMITA ”

Consiliul Local al comunei Sudiți, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art.33 și 197 (cap. II) din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiunede lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.3, 71- 73 din H.G.nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare laatribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă
a  Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile art. 14 din H.G. nr.1660/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:
- Expunerea de motive nr.124 din 4.09. 2014 din  a Primarului comunei Sudiți,
- Raportul nr.  3847 din 14.08. 2014  al compartimentului Achiziţii publice;
În temeiul  art. 36 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1- Se aprobă documentația de atribuire a contractului de achiziție publică  
“MODERNIZARE STRADA AUREL PANĂ ETAPA II, COMUNA SUDITI, JUD. 
IALOMITA ” , compusă din fișa de date , caietul de sarcini, formulare tip și modelul 
contractului de achiziție publică, prezentate în anexele nr. 1-4 din prezenta hotărîre .

Art.2.-(1) Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică a contractului de 
achiziție publică este   “ cerere de ofertă”.

(2) Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică  “MODERNIZARE 
STRADA AUREL PANĂ ETAPA II, COMUNA SUDITI, JUD. IALOMITA ” – COMUNA 
SUDIȚI , JUDEŢUL IALOMIŢA”  este „preţul cel mai scăzut”.

Art.3.- Se numește comisia de evalșuare a ofertelor în vederea atribuirii contractului 
de achiziție publică susmenționat,în următoarea componență
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Art. 4– Se numeşte domnul Șincan Vasile, primarul comunei Sudiți, persoană 
responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte 
al comisiei de evaluare. 

(2) Preşedintele nu va fi membru în cadrul comisiei de evaluare, rolul său fiind limitat 
numai la aspectele de organizare şi reprezentare, acesta neavând drept de vot. 

(3)Preşedintele comisiei de evaluare va semna raportul procedurii de atribuire.
Art. 5–(1) Se aprobă desemnarea ca expert cooptat pe lângă comisia de evaluare 

susmenţionată, a unui reprezentant al Consiliul Judeţean Ialomiţa.
(2) Atribuţiile şi responsabilităţile expertului cooptat sunt următoarele:

a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe 
care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

Art. 6–Primarul comunei  Sudiți va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7–Prezenta hotărîre se comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității 

și primarului comunei,pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin compartimentele de 
specialitate ,prin grija secretarului comunei,care va asigura  aducerea la cunoştinţă publică 
prin afişare  pe site www.primariasuditi.ro.

 Preşedinte de ședință ,
 Consilier ANDREȘAN ELENA

Contrasemnează ,,Secretarul comunei,
VASILE IOANA 

Adoptatăla Sudiți,
Astăzi, 05.09.2014
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