
R O M Â N I A  

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA  

COMUNA CORNEŞTI  

 PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E  

Privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor in vederea atribuirii contractului 

având ca obiect proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie ,,Construire sediu 

administrativ al comunei Corneşti ” 

 

PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI,JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

Având în vedere: 

-Referatul nr.4253/24.04.2020 al Compartimentului achiziţii publice şi proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa prin care 

solicită constituirea comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractului având ca obiect 

proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie ,,Construire sediu administrativ al 

comunei Corneşti ”; 

- prevederile art.7,alin.(5) ,art.68,alin.(1) lit.”i” Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.2 alin.(6)art.126-130 din H.G.nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Corneşti nr. 3/31.01.2020 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţie „Construire sediul administrativ al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin 

Programul Național de Dezvoltare Local; 

- contractul de finanţare înregistrat cu nr. 1959/26.09.2019 la MDRAP şi cu nr. 

10758/07.10.2019 la UAT Corneşti, pentru PNDL Subprogramul Modernizarea satului românesc 

domeniul realizare/extindere /reabilitate /modernizare a sediilor instituțiilor publice al 

administrației publice locale ,precum și a instituțiilor publice din  subordinea acestora;  

- anunţul publicat în SEAP cu nr. SCN 1067140/ 24.04.2020; 

-contractual de prestării servicii consultant în domeniul achizițiilor publice 

nr.3393/25.03.2020 încheiat cu SC PROMETEUS CONS SRL TITU; 

       - prevederile art.154 alin.(1)-(2),art.155 alin.(1) lit. e), art.197,alin.(1),art.198,alin.(1)- 

(2), art.200 și art. 243 alin.(1) lit.(e),  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ ,cu modificările ulterioare. 

In temeiul art.196,alin.(1) ,lit.,,b,, din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu 

modificările ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI , emite următoarea dispoziţie: 

 

Art. 1. Se constituie comisiei de evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului 

având ca obiect proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Construire sediul 

administrativ al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa” finanţat prin Programul Național de 

Dezvoltare Local având următoarea componenţă: 

Preşedinte : Ion STOICA– viceprimar – cu drept de vot; 

Membrii : 

 - Elena-Mădălina RUJOIU MARE - consilier -Compartiment achiziţii publice  şi 

proiecte; 

- Gheorghe -  Bogdan  GUȚĂ- consilier - Compartiment Urbanism;  

             - Carmen COSTACHE – consilier – Compartiment financiar Contabilitate ; 

             - Mădalina- Elena TĂNASE–consilier- Biroul administrativ,patrimoniu ,protecția muncii 

și protecția mediului; 

             Membrii de rezervă: 



 

 

- Elena CHIRIȚĂ-consilier - Compartiment financiar contabilitate; 

- Gheorghiţa STAN -secretar general comună ; 

- Elena Camelia DAN – consilier -Compartiment registratură ,relații cu publicul și 

arhivă.  

Art.2.(1). Se desemnează dl.Mihai ANDREI - Expert cooptat. 

     (2) Expertul cooptat nu are drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însa în 

îndeplinirea atribuţiilor cei  revin potrivit legii şi a mandatului primit precum şi a competenţelor 

personale, aceasta procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra cărora îşi 

exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o deţine. 

          (3)Expertul extern cooptat îşi va desfăşura activitatea la sediul autorităţii 

contractante sau la sediul firmei de consultanţă, cu condiţia păstrării confidențialităţii asupra 

conţinutului ofertelor, precum și asupra oricăror alte informaţii prezentate de ofertanţi, a căror 

dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală  

sau secretele comerciale. 

           (4) Atribuţiile şi responsabilităţile expertului extern cooptat sunt urmatoarele:  

                     - evaluare oferte tehnice și financiare ; 

                     - întocmire rapoarte de specialitate; 

Art.3.(1)Comisia de evaluare îşi va desfăşura activitatea potrivit prevederilor H.G.nr. 

395/2016 ,atribuţiile fiind prevăzute la art. 127 . 

          (2)Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidentialitatea asupra 

conţinutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii 

prezentate de către candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire. 

                 (3) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a respecta regulile de evitare a 

conflictului de interese prevăzute de lege. 

Art.4.(1) Comisia de evaluare se convoacă în data de  15.05.2020, orele 15.00, la sediul 

Primăriei comunei CORNEŞTI pentru şedinţa de deschidere a ofertelor on-line în SEAP cu 

posibilitatea prelungirii termenului de depunere a ofertelor în cazul solicitării de către un 

ofertant. 

         (2) Comisia de evaluare constituită la art.1 va funcționa și în cazul  reluării 

procedurii până la declararea câștigătoare a unei oferte ,convocarea urmând a se face de 

președintele comisiei .   

 Art.5 . Se numește doamna  Elena-Mădălina RUJOIU MARE – consilier achiziții 

publice -Compartiment achiziţii publice  şi proiecte persoana responsabila cu aplicarea 

procedurii de atribuire.   

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de comisia constituită la art. 1. 

Art.7.Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei  Institutiei 

Prefectului, județul Dâmbovița,primarului comunei ,persoanelor prevăzute la art.1 şi va fi adusă 

la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Dispozițiile 

autorității executive” . 

 

    PRIMAR , 

           Vasile ŞERBAN                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU     
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CORNEŞTI ___ .___.2020 

   Nr.____ 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/

