
ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA MAIERU
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie

publică execuţie lucrări pentru obiectivul: Extindere retea de canalizare în comuna Maieru,
Judetul Bistrita-Năsăud

Primarul  Comunei Maieru , judeţul Bistrita-Nasaud 
Având în vedere : 
- referatul  nr.964 din 06.03.2018, întocmit de d-na Scripet Cornelia, responsabil achizitii

publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Maieru ;    
- Strategia de contractare nr.839 din 26.02.2018 ;

            - prevederile Contractului de finanţare nr. C 0720 AM 000 2166 0600432 din 23.08.2017, având 
ca obiect: Extindere retea de canalizare în comuna Maieru, Judetul Bistrita-Năsăud

    - prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Maieru nr. 16 din 16.02.2018 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Maieru pe anul 2018;  

    - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;
           -  prevederile  Hotărârii  Guvernului  României  nr.  395/2016  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;

In  temeiul  art.   63  şi  art.  68  din  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,
reactualizata,

DISPUNE : 

Art. 1 Se numeste Comisia de evaluare a ofertelor prin procedura simplificata – Intr-o singura 
etapa on-line, pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul Extindere retea de canalizare 
în comuna Maieru, Judetul Bistrita-Năsăud  – cod CPV 45231300-8, cu o valoare estimată de 
4.101.036,42 lei, fără TVA, in urmatoarea componenta:. 

- Scripet Cornelia – preşedinte;
- Andronesi Ioan – membru ;
- Ureche Victoria –membru ;

Art. 2  Comisia constituită la art. 1 are următoarele atribuţii:
a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi;
c) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini;
d) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire,  dacă este
cazul;
e)  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 Lege;
f) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării ofertelor;
g)  stabilirea  ofertelor  inacceptabile  şi/sau  neconforme  şi  a  motivelor  care  stau  la  baza  încadrării
acestora în fiecare din aceste categorii;
h) stabilirea ofertelor admisibile;
i) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fişa de date a
achiziţiei;
j) stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
k) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de atribuire.



Art. 3 (1) Se desemnează ca experţi externi cooptaţi, fără drept de vot, pe lângă Comisia de
evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect executie lucrări
pentru contractul:  ” Extindere retea de canalizare  în comuna Maieru,  Judetul  Bistrita-Năsăud”,
următoarele persoanei:

-  ec.  Chiffa  Gabriela-Angela  –  expert  extern  cooptat  –  expertiza  aprofundata  in  domeniul
achizitiilor publice si expertiza financiara;

- ing. Sandu Gabriela Angela – expert extern cooptat – expertiza tehnica si financiara.
(2)  Experţii cooptaţi prevăzuţi la art. 3 (1) pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de

evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza
acestora,

(3)  Experţii  cooptaţi  prevăzuţi  la art.  3 (1),  vor asigura o expertiza aprofundata în domeniul
achiziţiilor  publice,  ori  de  natură  tehnică,  financiară,  juridică  şi/sau  privind  aspectele  contractuale
specifice. Experţii cooptaţi vor exercita atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile stabilite prin actele
normative în vigoare privind achiziţiile publice, respectiv, cu prioritate, următoarele:
a) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi 
b) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini;
c)  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 Lege
d) analiza financiară a efectelor pe care le pot  determina anumite elemente ale ofertei sau clauze
contractuale propuse de ofertant;
e)  analiza  efectelor  de  natura  juridică  pe  care  le  pot  determina anumite  elemente  ale  ofertei  sau
anumite clauze contractuale propuse de ofertant;
f) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra
cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere;
g) obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte
informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de
a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale;
h) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la Secţiunea IV -
Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
i)  obligaţia  de  a  semna  pe  propria  răspundere  o  declaraţie  de  confidenţialitate  şi  imparţialitate.

(4) În  sensul  prevederilor  alin.(5),  expertul  cooptat  este  responsabil  din  punct  de  vedere
profesional  pentru  acurateţea  şi  realitatea  informaţiilor  consemnate  în  cadrul  raportului  de
specialitate .    

(5) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare
adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare . 

Art. 4  Contractul de achiziţie publică ce se va încheia cu câştigătorul va fi întocmit de către
Primarul comunei Maieru..

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele nominalizate
la art. 1, 3 si 4 din prezenta dispoziţie . 

Art. 6 Prezenta se va comunica de către secretarul Comunei Maieru cu :
- persoanele nominalizate la art. 1, 3 si 4;
- Biroul Administrativ-Financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Maieru;
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistrita-Nasaud . 

PRIMAR
Bors Vasile

AVIZ DE LEGALITATE
        SECRETARUL COMUNEI,

        p.Andronesi Ioan

Nr. 56        
Maieru, la 06.03.2018



ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA MAIERU
CONTABILITATE
Nr.964 din 06.03.2018

R E F E R A T
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie

publică execuţie lucrări pentru obiectivul: Extindere retea de canalizare în comuna Maieru,
Judetul Bistrita-Năsăud

Dna Scripet Cornelia, functionar public,- responsabil cu achizitiile publice în cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Maieru ;    

Având în vedere : 
- Strategia de contractare nr.839 din 26.02.2018 ;

            - prevederile Contractului de finanţare nr. C 0720 AM 000 2166 0600432 din 23.08.2017, având 
ca obiect: Extindere retea de canalizare în comuna Maieru, Judetul Bistrita-Năsăud

    - prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Maieru nr. 16 din 16.02.2018 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Maieru pe anul 2018;  

    - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;
           -  prevederile  Hotărârii  Guvernului  României  nr.  395/2016  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;

In  temeiul  art.   63  şi  art.  68  din  Legea nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,
republicată,

P R O P U N E : 

Sa se numeasca Comisia de evaluare a ofertelor prin procedura simplificata – Intr-o singura 
etapa on-line, pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul Extindere retea de canalizare 
în comuna Maieru, Judetul Bistrita-Năsăud  – cod CPV 45231300-8, cu o valoare estimată de 
4.101.036,42 lei, fără TVA, in urmatoarea componenta:. 

- Scripet Cornelia – preşedinte;
- Andronesi Ioan – membru ;
- Ureche Victoria –membru ;

Sa se desemneze ca experţi externi cooptaţi, fără drept de vot, pe lângă Comisia de evaluare a
ofertelor  pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică,  având ca obiect  executie  lucrări  pentru
contractul: ” Extindere retea de canalizare în comuna Maieru, Judetul Bistrita-Năsăud ”, următorii:

-  ec.  Chiffa  Gabriela-Angela  –  expert  extern  cooptat  –  expertiza  aprofundata  in  domeniul
achizitiilor publice si expertiza financiara;

- ing. Sandu Gabriela Angela – expert extern cooptat – expertiza tehnica si financiara.

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,
Scripet Cornelia
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