
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI SUDIȚI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii 
contractelor  de achiziţie publică de produse,servicii și lucrări
   
Consiliul comunei Sudiți, judeţul Ialomiţa,
Examinând:
Expunederea de motive  a primarului,înregistrată la nr. 1594 din 1.04.2016,
- Raportul înregistrat la nr.  1589  din 01.04.2016 al compartimentului Achiziţii publice;
În conformitate cu :
- prevederile art.304 ^1din 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 alin. 2 și 3 , 73 din H.G.nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 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. 20 și 21  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;

In temeiul  art. 36 alin. (2),  art. 45, alin. 2, lit. a) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare,adopta prezenta 

H O T Ă R Î R E

Art.1.-(1)  Se desemnează ca persoane responsabile cu evaluarea  ofertelor în vederea 
atribuirii contractelor  de achiziție publică ,următoarele persoane:
Nr.
Crt

Nume/prenume Funcția Calitatea în comisie

1 Burlacu Nicoleta Inspector compart. Achiz. Publice Președinte
2 Crăciun Silviu-Mihail viceprimar Membru 
3 Vișan Georgeta Inspector,compart. Cadastru/urb. Membru
4 Lipoveanu Nicolae Referent,Comp. financiar contabil Membru 
5 Radu Lucreția Referent,Comp. financiar contabil Membru 

(2) Se desemnează ca membri de rezervă , în ordinea componenței comisiei,următorii–1.-
Vasile Ioana,secretar UAT pentru  funcția de președinte, 2.-Fotă Dumitru-consilier local,3.-
Florea Luca-Cristinel,consilier local, 4.-Burlacu Eugenia-referent Compartim. 
Agricol,Andreșan Elena-consilier local,pentru funcțiile de membru.

 

(3)-Atribuțiile comisiei sînt următoarele:



a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care
acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
    c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;
    d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog 
competitiv;
    e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de 
negociere;
    f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului 
în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia 
descriptivă;
    g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 
încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publica respectiv, precum si, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în 
situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenta;
    h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza 
încadrării ofertelor respective în aceasta categorie;
    i) stabilirea ofertelor admisibile;
    j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, 
şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
    k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenta, elaborarea 
unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
    l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 
alin. (2) din ordonanţa de urgenta.

Art. 2– Președintele comisiei este  persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de 
atribuire a contractului, și semnează raportul procedurii de atribuire.

Art. 3–Se aprobă desemnarea de către primarul comunei, în situații considerate de  
complexitate ridicată , de la începutul sau pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, a 
unor specialiști externi,denumiți  experți cooptați  pe lângă comisia de evaluare, care vor avea 
următoarele atribuții:

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.4.-Începînd cu cata aprobării în Consiliul local, hotărîrea nr. 10 din 30.03.2015 își 
încetează aplicabilitatea.

Art. 5–Primarul comunei  Sudiți va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6– Prezenta  hotărîre, adoptată cu respectarea art.45 din lg.215/2001,se comunică 

Instituției Prefectului pentru control legalitate si Primarului comunei, pentru a asigura 
aducerea la indeplinire prin compartimentele de specialitate,se aduce la cunoștință  publică 
,prin publicare pe siteul instituției-wwwprimariasuditi.ro,prin grija secretarului comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier, GIUGLAN RADU
L.S.______________________

Contrasemnează,
Secretarul comunei,VASILE IOANA 

Adoptată la Sudiți,
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