
                     

                                                                                                                
 ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 
PRIMARUL COMUNEI      

DISPOZIŢIE 

 
cu privire la constituirea comisiei pentru  evaluarea ofertelor în vederea  atribuirii  contractului  de achiziţie publică pentru executarea   
 lucrării                   „Modernizare si reabilitare strazi in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures”  

 

   Având în vedere prevederile Legii nr.98/2016 cu privire achiziţie publică,cu modificările şi completările ulteri-

oare,prevederile art.126 alin 1 și 3   din HGR nr. 395/2016 de aprobare a normelor de aplicare a acesteia,cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
  In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”, 68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din 

legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007. 
   Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş; 

 

DISPUNE :   
 

  Articolul 1. Se  constituie comisia  pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică 

pentru executarea lucrarii de „Modernizare si reabilitare strazi in comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures” în următoarea 

componenţă; 
Numele şi prenumele                               Funcţia                                                       Funcţia în comisie 

1.POP  TRAIAN                                       -viceprimar al comunei                          Preşedinte  (cu drept de vot) 
 2.VANCA GHEORGHE                           - Referent-contabil                        Membru 

 3. RUS CRISTELUȚA-IULIANA                 - Inspector-casier –                                             Membru  

 4. COSTE-MĂDĂRAS FLORIN-VIRGIL      -consilier al primarului                                     Membru         

5. ROGOZ RAREȘ-VALERIU                       –referent                                     Membru 

                     Articolul 2. Se nominalizează  ca membru de rezervă pentru comisia numită la art. 1,următorii; 
          BANCOȘ SIMONA-NADIA-inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.         
       Articolul 3. Se desemnează  pe lîngă comisia de evaluare  un 1 specialist extern , numiţ în continuare experţ cooptaţ,după  

cum urmează.  
1.PETRUȚIU ALEXANDRU-inginer constructor             -expert extern cooptat- 

(1) Experţul cooptaţ  va exercita atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile stabilite prin actele normative în vi-

goare privind achiziţiile publice, respectiv, cu prioritate, următoarele: 

a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice; 

b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei 

sau clauze contractuale propuse de ofertant; 

c) analiza efectelor de natura juridică pe care ie pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale 

propuse de ofertantelaborarea 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; 

d) 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 comerci-

ale; 

e) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la Secţiunea IV - Reguli de evitare a conflic-

tului de interese, din Legea nr, 98/2018 privind achiziţiile publice; 

obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate;                                                                                                                          
                 Articolul 4.Secretariatul comisiei de evaluare a ofertelor, desemnata conform alin, (1) va fi asigurat de către doamna 

BANCOȘ   SIMONA-NADIA, inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băița de sub Codru.   
                     Articolul 5. Prezenta se comunică : 
   -Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş 
   -Membrilor Comisiei 

   -Experţului extern cooptaţ 
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