ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40 / 2012
privind aprobarea documentaţiei de atribuire, aprobarea aplicării procedurii de
atribuire - cerere de ofertă, varianta online pentru atribuirea contractului de
achizitie publică de lucrări „Refacerea zonelor afectate de inundaţii în 2010 din
comuna Valea Crișului, judeţul Covasna”, precum şi desemnarea membrilor
Comisiei de evaluare a ofertelor şi a expertului cooptat
Consiliul local al Comunei Valea Crișului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 20 august 2012;
analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Valea Crișului la proiectul de
hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire, aprobarea aplicării procedurii de
atribuire - cerere de ofertă, varianta online pentru atribuirea contractului de achiziție publică
de lucrări „Refacerea zonelor afectate de inundaţii în 2010 din comuna Valea Crișului, judeţul
Covasna”, precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a experţilor
cooptaţi;
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - impozite şi taxe;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Valea
Crișului;
în conformitate cu prevederile:
- art. 44., alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 18 alin (1) lit. e), şi art. 124 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 71-73 din Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d), alin. (9), art. 125, art. 45 alin. 1) şi art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă RĂ Ş T E:
Art.1 - Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de

lucrări pentru obiectivul de investiţie „Refacerea zonelor afectate de inundaţii în 2010 din
comuna Valea Crișului, judeţul Covasna”, cuprinsă în Anexa nr. 1., parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă aplicarea procedurii de atribuire – cerere de ofertă, varianta online,
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări pentru obiectivul de investiţie
„Refacerea zonelor afectate de inundaţii în 2010 din comuna Valea Crișului, judeţul
Covasna”.
Art. 3. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică de lucrări pentru obiectivul de investiție „Refacerea zonelor afectate de
inundaţii în 2010 din comuna Valea Crișului, judeţul Covasna”, după cum urmează:
Preşedinte:
KARACSONY Laszlo, viceprimarul comunei Valea Crișului
Membri:
______, reprezentantul Consiliului Județean Covasna
CZINTOS Ioan, consilier local, Valea Crișului
Membru de rezervă: DAVID Ferenc , consilier local Valea Crișului
Art. 4. Atribuţiile comisiei de evaluare desemnate la art. 5 din prezenta Hotărâre sunt
următoarele :
a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care
acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
c) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului
în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia
descriptivă;
d) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al
încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publica respectiv, precum si, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în
situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenta;
e) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării
ofertelor respective în aceasta categorie;
f) stabilirea ofertelor admisibile;
j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi
stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
g) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din OUG nr.34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
h) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213.,
alin. (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. Se desemnează pe lângă comisia de evaluare numită la art. 4. din prezenta
Hotărâre următorii experţi externi cooptaţi :
BENEDEK János, expert achiziţii publice
NEDELCU Nicolae, diriginte de şantier, expert tehnic
Art. 6. (1) Atributiile experţilor cooptaţi desemnaţi la art. 5 din prezenta Hotărâre sunt
următoarele :
a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe
care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de
ofertant;
c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei
sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
(2) Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de
specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza
expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere.
(3) Raportul de specialitate este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea
deciziilor în cadrul procesului de analiza a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor

câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a
dosarului achiziţiei publice.
Art. 7. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar al
comunei Valea Crișului, judeţul Covasna.

Valea Crişului, la 20.08.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CZINTOS IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
SZÉKELY LENKE

