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Dispoziția 
Nr.	102	din	26.07.2018	

privind  constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse privind investiția  
„Proiectare și Execuție„Extindere primărie prin modificări interioare și 

exterioare la corp existent de clădire, extindere corp nou P+ 1E, construire 
anexe parter, creare acces auto, amenajare de platforme exterioare și 

imprejmuire 
 

Având în vedere prevederile art.126, art.128  din H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice,  

- Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală 
Subprogramul Modernizarea satului românesc,  Domeniul 
realizarea/extindere/ reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice 
ale autorităților adminsitrației publice locale, precum și a instituțiilor publice 
din subordinea acestora, nr.1910/06.03.2018, înregistrată la Primăria 
comunei Dudeștii Noi nr.2216/22.03.2018, 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și ale art. 115 alin.(1), lit.a) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

primarul comunei Dudeștii Noi emite următoarea dispoziție: 
 

Art. 1.  (1) Se numește Comisia de evaluare a ofertelor depuse privind 
investiția  "   Proiectare și Execuție„Extindere primărie prin modificări interioare și 
exterioare la corp existent de clădire, extindere corp nou P+ 1E, construire anexe 
parter, creare acces auto, amenajare de platforme exterioare și imprejmuire ",  în 
următoarea componență: 

a) președinte: Mihaela-Grațiana PAULIUC-TISAN 
b) membru:  secretar comună Loredana-Adina-Mihaela LUCIU; 
c) membru:  inspector II Cosmin UNGUREANU; 
d) expert extern: Daniel FILIPESCU; 
e) expert extern: Maria FILIPESCU; 
f)  expert extern: Dana SUBA. 
(2)  Experți externi urmează urmează să îndeplinească atribuțiile prevăzute la 

art. 127 alin. (1) lit. a) - lit. n) din H.G. nr. 395/2016. 
(3) Atribuțiile specifice ale experților externi cooptați sunt următoarele: 
a) asistarea comisiei pe durata evaluării ofertelor și consilierea cu privire la 

verificarea conformității documentelor depuse de ofertanți din punct de vedere al 



formei solicitate și conformitatea cu cerințele minime precizate în documentația de 
atribuire; 

b) asistarea comisiei pe durata evaluării ofertelor și consilierea cu privire la 
toate aspectele tehnice și financiare pe care le implică; 

c) întocmirea raportului de specialitate, care va cuprinde verificarea 
conformității propunerii tehnice  precum și a  propunerii financiare depuse de 
ofertanți din punct de vedere al conformității cerințelor solicitate pri ndocumentația de 
atribuire; 

d) evaluarea ofertelor cu privire la stabilirea punctajelor tehnice pentru fiecare 
ofertă în parte; 

e) consilierea cu privire la eventuala corespondență pe care autoritatea 
contractantă o va avea cu terții- ofertanțI, CNSC1, ANAP2. 

(4) Experții cooptați nu au drept  de vot în procesul de evaluare a ofertelor. 
 
Art. 2. - Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș 
pentru exercitarea controlului de legalitate, membrilor comisiei, se aduce la 
cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi, precum și 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro  

 
 primarul comunei Dudeștii Noi    

                   Alin-Adrian NICA 
Avizează pentru legalitate, 

Secretarul comunei Dudeștii Noi 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

L.S._________________ 
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1	Consiliul	Național	de	Soluționare	a	Contestațiilor	
2	Agenția	Națională	pentru	Achiziții	Publice	


