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DISPOZIŢIA  Nr. 94 

din 17.09.2021 

privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
pentru obiectivul de investiții „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA 

ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”  

 

 

Primarul comunei ȘINCAI, dl. POP VASILE 

Având în vedere prevederile contractului de finanțare nr. C1920074X204672807893 încheiat între UAT 
Comuna Șincai și AGENȚIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE - România 

  Văzând Raportul de specialitate nr. 2373 din 17.09.2021 a Compartimentului Financiar - Contabil din cadrul 
UAT Comuna ȘINCAI, elaborată de dl. Onac Dan Cristian 

  Având în vedere prevederile HGR 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, 

  În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 196  alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN:   

 

Art. 1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică pentru obiectivul de investiții „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN 
COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, în următoarea componență: 

Numele și prenumele Funcția în cadrul autorității 
contractante 

Rolul în cadrul comisie de 
evaluare a ofertelor 

POP VASILE Primar Președinte, cu drept de vot 

PANCZEL SZILAMER Viceprimar Membru 

ONAC DAN CRISTIAN Referent Membru 

TOMA DRAGOS Consilier juridic Membru  

FARCAS RAUL OVIDIU Inspector Membru 

 

Art. 2. Se desemnează domnul POP VASILE în calitate de președinte al comisie de evaluare cu drept de vot. 

Art. 3. Se desemnează în calitate de expert cooptat, fără drept de vot, domnul TONCEA ZOLTAN – expert 
achiziții publice / manager de proiect. 

Art. 4. Atribuțiile comisie de evaluare sunt următoarele: 

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi; 

c) realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul; 
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d) desfăşurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; 

e) desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; 

f) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini; 

g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul; 

h) 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; 

i) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de participare 
şi/sau ofertelor; 

j) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în 
fiecare din aceste categorii; 

k) stabilirea ofertelor admisibile; 

l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fişa de date a achiziţiei; 

m) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii; 

n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape 
în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii de atribuire. 

 

Art. 5. Experţii cooptaţi nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă în îndeplinirea atribuţiilor ce le 
revin potrivit legii şi a mandatului primit în baza deciziei de desemnare, precum şi a competenţelor personale, 
aceştia procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere, 
pe baza propriei expertize pe care o deţin. Raportul de specialitate este destinat să faciliteze comisiei de 
evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor şi de stabilire 
a ofertei/ofertelor câştigătoare. 

 

Art. 6. Prezenta decizie se comunică tuturor membrilor desemnați în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor 
care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Primar 

………………….……  

 
POP VASILE 

 

Avizat pentru legalitate 
Secretar General al comunei 

delegat 

………………….……  

 
ONAC DAN CRISTIAN 

 


