
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 achiziţie utilaj(camion) 

multifuncţional pentru buna desfăşurare a serviciilor comunale în cadrul comunei Coşna,
judeţul Suceava, submăsura 19.2

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.3294 din 18.05.2018 a domnului Arvinte Valentin, consilier urbanism în 

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

Prevederile contractului de finanţare CI920074X212613500144 din 14.03.2018 pentru proiectul 
de achiziţie produs,"Achiziţie utilaj(camion) multifuncţional pentru buna desfăşurare a serviciilor 
comunale în cadrul comunei Coşna, judeţul Suceava, submăsura 19.2”, încheiat între Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Comuna Coşna;

-art.l 26, 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 pentru achiziţie utilaj (camion) 
multifuncţional pentru buna desfăşurare a serviciilor comunale în cadrul comunei Coşna, judeţul 
Suceava, submăsura 19.2 având următoarea componenţă:

1 .Dorina Iuga -  veceprimar - preşedinte cu drept de vot
2. Valentin Arvinte -  consilier urbanism -membru cu drept de vot
3. Mariana Ivan -secretar -membru cu drept de vot
4. Gavril Candrea Bozga -referent de specialitate-membru cu drept de vot
5. Gheorghe Doroftiese- consilier-membru cu drept de vot
Art.2.Se desemnează ca expert cooptat doamna Titi Georgiana-Maria din partea furnizorului de 

servicii auxiliare a achiziţiei-S.C.Flori-Georgis Consulting SRL, pentru a oferi sprijin şi consultanţă 
comisiei de evaluare în ceea ce priveşte elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii 
procesului de evaluare.

Art.3.Comisia desemnată prevăzută la Art.l va duce la îndeplinire procedura de atribuire având 
deplina competenţă şi atribuţii privind solicitarea de clarificări, stabilirea conformităţii ofertelor şi 
stabilirea ofertei câştigătoare, în cadrul procedurii de achiziţie publică.

Art.4.Prevederi!e prezentei dispoziţii vor fi comunicate Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, 
de către secretarul comunei Coşna, în termenul prevăzut de lege pentru controlul de legalitate şi 
persoanelor interesate.

P R I M A R ,

Coşna, 18.05.2018 
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Se aprobă
Nr. 3294 din 18.05.2018

PRIMAR,
PardătJ i 

R E F E R A T
PRIVIND NECESITATEA EMITERII UNEI DISPOZIŢII PRIVIND NUMIREA UNEI 

COMISII DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE
PRODUSE

„ACHIZIŢIE UTILAJ (CAMION) MULTIFUNCŢIONAL PENTRU BUNA 
DESFĂŞURARE A SERVICIILOR COMUNALE ÎN CADRUL COMUNEI COŞNA, 

JUDEŢUL SUCEAVA, SUBMĂSURA 19.2”

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,

"A rt. 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 achiziţionare de produse ''Achiziţie utilaj 
(camion) multifimţional pentru buna desfăşurare a serviciilor comunale în cadrul 
comunei Coşna, judeţul Suceava, submăsura 19.2” prin procedură simplificată, precum 
şi a unui expert cooptat.

Referitor la cele arătate rog dispuneţi.

urbConsilier 
ing. Arvinte
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