
 
 

 

 

  
 
 
 
 

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.23 

Din 5 martie 2020 

 
Privind numirea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, precum si numirea 

expetilor externii cooptati cu  scopul de a sprijini activitatile de evaluare ale 
comisiei, in vederea atribuirii contractului de achizitie publică având ca obiect: 

Proiectare și execuție lucrări de realizare santuri si  podete de accese la proprietati  
în cadrul proiectului „REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE 
ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, 

JUDETUL SALAJ”, prin procedură simplificată – intr-o singură etapă  
 
 PRIMARUL COMUNEI  TREZNEA, Judeţul SĂLAJ; 
 
 Având în vedere : 
 - prevederile nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale art. 126 si 128 din H.G. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;  

- prevederile art. 155 alin. (1), litera (d),  alin. (5) litera (a)  și (c) din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N : 
 

 Art.1. Se numeste comisia de evaluare a  ofertelor pentru atribuirea 
Contractului de achizitie publică având ca obiect: Proiectare și execuție lucrări de 
realizare santuri si  podete de accese la proprietati  în cadrul proiectului 
„REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA 
PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL 
SALAJ”, prin procedură simplificată – intr-o singură etapă, în următoarea componenţă: 

1. 
CHERECHEȘ BODGAN 
ALEXANDRU 

-Consilier 
achizitii/persoana 
desemnata ca responsabila 
cu achizitiile publice 
comuna TREZNEA; 
 

- preşedinte  cu drept de vot 
al comisiei de evaluare a 
ofertelor 

2. BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN  
  
- Secretar general UAT 
TREZNEA; 

- membru în comisia de 
evaluare a ofertelor 
  

3. BOGDAN MONICA – ANA 
 
- Consilier superior 

- membru în comisia de 
evaluare a ofertelor 

 
 
 

 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA TREZNEA 
PRIMAR 

 



 
 
Art. 2. Se desemneza membrii de rezerva in vederea inlocuirii unui membru al 

comisiei de evaluare care nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si indeplini 
atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare, urmatoarele 
persoane: 
1. FILIP ANA - Inspector superior 

2. ȚICUȘ ANAMARIA - Consilier superior; 
  
 

Art.3. Se cooptează doi experti externi cu scopul de a sprijinii activitatile de 
evaluare ale comisiei, pusi la dispozitie de catre furnizorul de servicii auxiliare 
achizitiei, dupa cum urmeaza: 

- în persoana domnului Nicolae Sebastian PESTEAN, CNP 1780715314304, avand 
diploma de licenta în știinte juridice; 

Art.4. Atribuțiile expertului extern cooptat sunt: 
-  va pune la dispozitie expertiza sa in domeniul achizitiilor publice, verificarea 

și evaluarea din punct de vedere juridic a ofertelor și verificarea si evaluarea din punct 
de vedere tehnico-economic a ofertelor, pentru achizitia contractului de achizitie 
publică având ca obiect: Proiectare și execuție lucrări de realizare santuri si  podete de 
accese la proprietati  în cadrul proiectului „REALIZARE SANTURI BETONATE SI 
CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, 
COMUNA TREZNEA, JUDETUL SALAJ”. 

- întocmirea rapoartelor de specialitate și prezentarea acestora comisiei de 
evaluare a ofertelor în scopul facilitării adoptării deciziilor de către membrii comisiei 
în procesul de analiză a ofertelor și de stabilire a ofertei câștigătoare. 

Art. 5 Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului 
de achizitie publică având ca obiect: Proiectare și execuție lucrări de realizare santuri 
si  podete de accese la proprietati  în cadrul proiectului „REALIZARE SANTURI 
BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA 
SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL SALAJ”, este domnul Chereches Bodgan 

Alexandru. 
Art.6. Înainte de preluarea atribuţiilor specifice, membrii comisiei de evaluare a 

ofertelor, menționați la art. 1 si 2, si  expertii cooptati, menționati la art. 3, vor semna 
o declarație de confidentialitate și impartialitate pe propria răspundere prin care se 
angajează să păstreze confidențialitatea asupra conţinutului ofertelor si asupra 
oricăror alte informatii prezentate de către ofertanți, precum și a confirmării că nu se 
află într-o situație care implică existența unui conflict de interese.     
 Art.7. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de persoana responsabila cu 
aplicarea procedurii de atribuire mentionata la art. 5 si  membrii comisiei de evaluare 
mentionati la art. 1 si 2.  
 Art.8. Prezenta dispoziţie se comunică la : 

- Instituţia Prefectului – Judeţul SĂLAJ; 
- Persoanele nominalizate la art. 1, 2, 3 si 5; 
- Dosarul achizitiei publice;  
- Dosar „Dispoziţii” 
- www.primariatreznea.ro 
- Afişat pentru aducerea la cunoştinţa populaţiei; 

 
 

P R I M A R ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
        OROS CRISTIAN                                                       Secretar general UAT–  

         BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
      
             


	D I S P O Z I Ţ I A  nr.23

