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DISPOZIȚIA nr. 189 
privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică si 

execuția lucrării „CONSTRUIRE POD PESTE RAUL DRINCEA II ZONA „LA TOLEA” 
LOCALITATEA BRANISTEA, COMUNA BRANISTEA – JUDEȚUL MEHEDINTI” 

  
      Primarul Comunei Braniștea, Județul Mehedinți, având în vedere : 

- necesitatea numirii comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de execuție lucrări 
„Construire pod peste Râul Drincea II – Zona ”La Țolea”, Localitatea Braniștea, Comuna 
Braniștea, județul Mehedinți”; 

- prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (1) , art. 122 din Legea nr. 98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
și a contractelor de concesiune de servicii; 

- prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea 
nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; 
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

DISPUN 

Art. 1 Se numește comisia pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului 
de lucrări „Construire pod peste Râul Drincea II – Zona ”La Țolea”, Localitatea Braniștea, 
Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, in următoarea componență: 

Președinte cu drept de vot:  TOMA CONSTANTIN – Viceprimar Comuna Braniștea; 
  Membrii:  VĂDUVA CONSTANTIN – Inspector SVSU; 
              SANDU GHEORGHE – Consilier personal primar; 

Membrii de rezerva: ROȘCA ION – Inspector Impozite și Taxe . 
 

Art. 2 (1) Se desemnează expert cooptat , pe lângă comisia de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de execuție privind obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul 
Drincea II – Zona ”La Țolea”, Localitatea Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, 
IORGA ILEANA CARMEN, din partea furnizorului de servicii in achiziții publice SC Davide el Bravo 
SRL . 

 

            (2) Expertul cooptat urmează sa îndeplinească atribuțiile prevăzute la art. 127 al. 1 lit. a) - 
lit. n) din H.G. nr. 395/2016:  

- întocmirea strategiei de contractare; 
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- întocmirea documentației de atribuire; 
- consultanță in întocmirea unor documente strict necesare pentru organizarea procedurii 

(decizia privind numirea comisiei de evaluare, justificarea necesitații participării expertului 
cooptat la procesul de evaluare, a declarațiilor de confidențialitate si imparțialitate); 

- consultanta in publicarea anunțului de participare; 
- consultanță in întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, daca este cazul; 
- consultanță in evaluarea ofertelor; 
- consultanță in îndeplinirea sarcinilor ce revin autorității contractante in cazul unor 

contestații privind documentația de atribuire sau procedura de atribuire; 
- consultanță in întocmirea comunicărilor către ofertanți; 
- consultanta in întocmirea raportului procedurii de atribuire; 
- consultanță in îndeplinirea sarcinilor ce revin autorității contractante in cazul unor 

contestații privind evaluarea ofertelor; 
- consultanta in încheierea contractului. 

 

           (3) Expertul cooptat își va desfășura activitatea la sediul autorității contractante sau la 
sediul propriu, cu condiția păstrării confidențialității asupra conținutului ofertelor, precum si 
asupra oricăror alte informații prezentate de ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce 
atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale 
 

Art. 3 Comisia constituită la art. 1 împreuna cu expertul extern cooptat numit la art. 2 din 
prezenta dispoziție îndeplinesc următoarele atribuții: 

a. deschide ofertele și documentele care însoțesc oferta; 
b. verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanți; 
c. verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanți din punctul de vedere al modului în 

care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini; 
d. verifică propunerile financiare prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al încadrării 

în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică 
respectiv, precum și dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în 
situația prevăzută la art. 202 din Legea 98/2016; 

e. stabilesc ofertele inacceptabile sau neconforme și motivele care stau la baza încadrării 
ofertelor respective în această categorie; 

f. stabilesc ofertele admisibile; 
g. aplică criteriile de atribuire astfel cum au fost stabilite în documentația de atribuire şi 

stabilesc oferta câștigătoare; 
h. în cazuri justificate, conform prevederilor art. 209 din Legea nr. 98/2016, elaborează 

propuneri de anulare a procedurii de atribuire; 
i. elaborează raportul procedurii de atribuire astfel cum este acesta prevăzut la art. 216 alin. 

(2) din Legea nr. 98/2016. 

Art. 4 – Prezenta dispoziție se comunică membrilor comisiei și experților externi cooptați 
nominalizați la art. 1 si art. 2. 

 

Emisă astăzi 07.12.2020 în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 
 

                                                                                                                  Contrasemnează 
                             Primar,                                                    Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                             I. Marin                                                                       Blăgniceanu Ionuț 


