
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

DI S P O Z I Ţ I  E
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Prestări 

servicii forestiere în comuna Coşna, judeţul Suceava”prin procedură simplificată

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.6598 din 05.11.2018 a domnului Arvinte Valentin, consilier urbanism în 

aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna;
Având în vedere prevederile:

-art.126, art.127 şi art.128 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 cu 
modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.63 alin. 1, art.68, art.115 alin.l litera „a”, din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Prestări 
servicii forestiere în comuna Coşna, judeţul Suceava”prin procedură simplificată, având următoarea 
componenţă:

1 .Dorina Iuga -  veceprimar -  preşedinte cu drept de vot
2. Valentin Arvinte -  consilier urbanism -  membru
3. Pralea Ioan -  consilier primar- membru 

Şi experţi cooptaţi:
1 .Titi Georgiana Maria-expert achiziţii publice;
2.1rimescu Gheorghe Gabriel -inginer silvic;

Art.2.(l) Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana nemulţumită 
la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data comunicării 
acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului Comunei 
Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen de 30 
de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. — Persoana responsabilă cu achiziţii publice din cadrul Primăriei Coşna, răspunde de 
aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii.

Art.4.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunitate Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, 
de către secretarul comunei Coşna, în termenul prevăzut de lege pentru controlul de legalitate.

Coşna, 05.11.2018

Avizat pentrulegalitate, 
Secretarut.com unei: 

Mariatfalvan

P R I M A



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.6598 din 05.11.2018

R E F E R A T
Domnule Primar,

Subsemnatul Arvinte Valentin, responsabil achiziţii publice în cadrul Primăriei comunei Coşna, 
judeţul Suceava, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă despre necesitatea constituirii unei comisiei de 
evaluare pentru atribuirea contractului" Prestări servicii forestiere în comuna Cosna, judeţul 
Suceava”prin procedura simplificată.

în conformitate cu prevederile art.126 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr.98/2016 
citez:

“Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/ acordurilor - cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor şi, după caz, a 
solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare, 
în sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând 

compartimentelor autorităţii contractante, iar în cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului 

- cadru este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante.
în cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză aprofundată în 

domeniul achiziţiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele 
contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialişti 

externi, numiţi experţi cooptaţi, care desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie 

de către furnizorii de servicii auxiliare achiziţiei.”
Faţă de situaţia prezentată vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.

CONSILIER, 

Ing.Arvinte Vale:


