
                    R O M A N I A 
 
                                   J U D E T U L    D O L J 
 
                        D I S P O Z I T I E 
 
 Primarul comunei Amarastii de Jos,judetul Dolj , validat prin Hotararea Judecatoriei 
Craiova nr.9714 din 22.06.2012 ; 
 In temeiul  H.G. nr.925 / 2006 actualizata pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34 / 2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiuni de lucrari 
publice si a contractelor de concesiuni de servicii ; 

In conformitate cu prevederile  art . 68 , alin .( 1 )  litera “ d “ si art.5 , litera “ a “ din 
Legea nr.286 / 18.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215 / 2001 a 
administratiei publice locale  ; 
     
                   D I S P U N E  : 
 
 Art.1.Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de 
achizitie publica , a contractelor de concesiuni de lucrari publice si a contractelor de 
concesiuni de servicii prin licitatie publica din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , 
pentru anul 2015 , in urmatoarea componenta : 
 -    MODAN CONSTANTIN - CRISTINEL – Inspector – Presedinte de comisie 

- FLOREA MARIA – Inspector – Membru  
- FIRANESCU MARIA – Inspector – Membru 
- MITRITOAIA LIDIA – FLORENTINA – Referent Asistenta Sociala – Membru 
- DINU ALEXANDRA – Inspector financiar – Membru 
- MIHAI – TUDORIN LORENA - IULIANA – Contabil – Secretar de comisie 
Art.2.Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achizitie 

publica , a contractelor de concesiuni de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de 
servicii prin licitatie publica din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos va avea 
responsabilitati privind elaborarea documentatiilor , chemarea la competitie , derularea 
procedurii de atribuire , atribuirea contractelor , incheierea dosarelor de achizitii publice , 
derularea si finalizarea contractelor si analiza proceselor de achizitii publice – conform 
Anexei atasate la prezenta . 

Art.3. Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achizitie 
publica , a contractelor de concesiuni de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de 
servicii prin licitatie publica din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , judetul Dolj ,  va 
duce la indeplinire prezenta dispozitie . 
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R E F E R A T 
 
 
 
 Doamna Stancu Mariana ,  Secretar al comunei Amarastii de Jos , judetul 
Dolj , supune spre aprobare Primarului comunei Amarastii de Jos emiterea 
dispozitiei privind constituirea Comisiei pentru licitatie publica privind 
contractele de achizitie publica din cadrul Consiliului Local Amarastii de Jos , 
pentru anul 2015 , in urmatoarea componenta : 

- MODAN CONSTANTIN - CRISTINEL – Inspector – Presedinte de 
comisie 

- FLOREA MARIA – Inspector – Membru  
- FIRANESCU MARIA – Inspector – Membru 
- MITRITOAIA LIDIA - FLORENTINA– Referent – Membru  
- DINU ALEXANDRA – Inspector financiar – Membru 
- MIHAI – TUDORIN LORENA - IULIANA – Contabil – Secretar de 

comisie 
Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achizitie 

publica , a contractelor de concesiuni de lucrari publice si a contractelor de 
concesiuni de servicii prin licitatie publica din cadrul Consiliului Local 
Amarastii de Jos va avea responsabilitati privind elaborarea documentatiilor , 
chemarea la competitie , derularea procedurii de atribuire , atribuirea contractelor 
, incheierea dosarelor de achizitii publice , derularea si finalizarea contractelor si 
analiza proceselor de achizitii publice . 
 
 

SECRETAR , 
 
      MARIANA STANCU 
 
 
 
 
 
           
 



 
ANEXA 

 
 

Atributiile Comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica , a contractelor de concesiuni de lucrari publice si a 
contractelor de concesiuni de servicii sunt : 
a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însotesc oferta; 
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanti/candidati, în 
cazul în care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire; 
c) realizarea selectiei/preselectiei candidatilor, dacă este cazul; 
d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de 
dialog competitiv; 
e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării 
procedurilor de negociere; 
f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere 
al modului în care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini 
sau din documentatia descriptivă; 
g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de 
vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului de achizitie publica respectiv, precum si, dacă este cazul, din 
punctul de vedere al încadrării acestora în situatia prevăzută la art. 202 din 
ordonanta de urgenta; 
h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la 
baza încadrării ofertelor respective în aceasta categorie; 
i) stabilirea ofertelor admisibile; 
j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentatia 
de atribuire, si stabilirea ofertei/ofertelor câstigătoare; 
k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta, 
elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; 
l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut 
la art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta. 
 
 
 
 


