
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 având ca obiect Proiectare şi execuţie lucrări de 
modernizare/ renovare a construcţiilor civile în localitatea Coşna în cadrul proiectului Proiectare, 

execuţie lucrări si dotări pentru obiectivul de investiţie: “Construire si dotare sala de sport în comuna
Cosna, judeţul Suceava

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.7801 din 27.12.2018 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;

în temeiul prevederilor art.63 alin.l, 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 având ca obiect Proiectare şi execuţie lucrări 

de modernizare/ renovare a construcţiilor civile în localitatea Coşna în cadrul proiectului Proiectare, 
execuţie lucrări si dotări pentru obiectivul de investiţie: “Construire si dotare sala de sport în comuna 
Cosna, judeţul Suceava”:

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

Şi expert cooptat:
1. Burlui Iulia Olga-expert achiziţii publice;

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, soluţionaează 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 prevăzutdejege pentru controlul de legalitate.
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Nr. 7801 din 27.12.2018

R E F
PRIVIND NECESITATEA EMITERII

UNEI COMISII DE EVALUARE A OFERTELOR PRIVIND
Proiectare, execuţie lucrări si dotări pentru obiectivul de investiţie: “Construire si dotare sala

de sport in comuna Cosna, judeţul Suceava”

Subsemnatul, Arvinte Valentin, consilier urbanism în cadrul Primăriei Coşna,
- având în vedere prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, coroborate cu cele 

ale art. 126, 127 şi 128 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,

"Art. 126. - (1) Autoritatea contractanta are obligaţia de a desemna, 
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica/acordurilor-cadru, 
persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor si, după caz, a 
solicitărilor de participare, care se constituie intr-o comisie de 
evaluare.

(2) In sensul prevederilor alin, (1), din cadrul comisiei de 
evaluare pot face parte membri apartinand compartimentelor autoritatii 
contractante, iar in cazul in care beneficiarul final al 
contractului/acordului-cadru este o alta autoritate contractanta, din 
cadrul respectivei autoritati contractante.

(3) In cazul in care evaluarea solicitărilor de participare/ 
ofertelor necesita o expertiza aprofundata in domeniul achiziţiilor 
publice ori de natura tehnica, financiara, juridica si/sau privind 
aspectele contractuale specifice, autoritatea contractanta poate 
desemna, pe langa comisia de evaluare, specialişti externi, numiţi 
experţi cooptaţi, care desfasoara activitati independente sau care 
sunt puşi la dispoziţie de către furnizorii de servicii auxiliare 
achiziţiei . "

aduc la cunoştinţă necesitatea emiterii unei dispoziţii privind numirea unei comisii de evaluare a 
ofertelor prezentate pentru adjudecarea contractului privind Proiectare, execuţie lucrări si dotări 
pentru obiectivul de investiţie: “Construire si dotare sala de sport in comuna Cosna, judeţul 
Suceava” prin procedură simplificată, precum şi a unor experţi cooptaţi.

Referitor la cele arătate rog dispuneţi.

Responsabil achiziţii, 
ing. Arvinte ValetifipT
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