
 

P R O I E C T     de     D I S P O Z I Ţ I E 

privind  desemnarea  expertului cooptat pe lângă Comisia  de evaluare oferte 

pentru atribuirea  contractului de execuţie lucrări  ,, Reabilitări şi extinderi 

conducte de alimentare cu apa în comuna Bărcăneşti, 

Judeţul Prahova (etapa a-3-a)” 

 

 Având în vedere : 

- Dreptul autoritatii contractante, daca evaluarea ofertelor necesita o 

expertiza aprofundata in domeniul achizitiilor publice de natura tehnica, 

financiara, juridica si privind aspectele contractuale specific,de a desemna , pe 

langa comisia de evaluare, specialist externi, numiti experti cooptati, care 

desfasoara activitati independente sau care sunt pusi la dispozitie de catre 

furnizorii de servicii auxiliare achizitiei; 

- Necesitatea desemnarii unui expert cooptat in vederea acordarii de 

consulanta pentru comisia de evaluare a ofertelor (propunerile tehnice si 

propunerile financiare) depuse in cadrul procedurii de atribuirea  contractului 

de execuţie lucrări  ,, Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apa în 

comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova (etapa a-3-a)”; 

- Contractul de prestarii servicii nr. 12510/20.04.2021 incheiat intre Comuna 

Barcanesti, judetul Prahova si S.C. ASSA CONSTRUCT CONSULTING S.R.L. –

reprezentata prin Sorinel Oprea –expert cooptat  ce are ca obiect servicii de 

consultanţă  în domeniul achiziţiilor - expert tehnic cooptat pentru evaluarea 

ofertelor depuse la procedura de atribuirie a contractului de execuţie a 

lucrărilor de „Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apa în comună 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova (etapa a-3-a)”; 

- Referatul  nr. 13.489 din  10.05.2021 întocmit de  Compartiment Achizitii 

Publice prin care propune desemnarea unui expertului cooptat pe lângă 

Comisia  de evaluare oferte pentru atribuirea  contractului de execuţie lucrări  ,, 

Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apa în comuna Bărcăneşti, 

Judeţul Prahova (etapa a-3-a)” 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 
P R I M A R 

 



-Dispoziția Primarului comunei Bărcănești , județul Prahova 

nr.104/10.05.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare oferte pentru 

atribuirea  contractului de execuţie lucrări  ,, Reabilitări şi extinderi conducte 

de alimentare cu apa în comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova (etapa a-3-a)”; 

În conformitate cu : 

- Legea nr. 98/2016  privind  achiziţiile publice,  cu modificările şi 

completările    ulterioare;  

- Art.126 şi art. 128 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificările şi completările    ulterioare; 

- Art. 23 din Legea nr.273/2006–Legea finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
  

In temeiul prevederilor art.155 si art.196 alin. 1 lit.b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare,    

Primarul comunei Bărcăneşti, județul Prahova emite prezenta 

dispoziţie : 

 

        Art. 1 . – Se desemneaza domnul  Sorinel Oprea  ca expert cooptat in 

cadrul procedurii simplificate , fara drept de vot , pe langa Comisia  de 

evaluare oferte ,pentru atribuirea  contractului de execuţie lucrări  ,, 

Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apa în comuna Bărcăneşti, 

Judeţul Prahova (etapa a-3-a)” in baza contractului de prestarii servicii nr. 

12510/20.04.2021 incheiat intre Comuna Barcanesti, judetul Prahova si S.C. 

ASSA CONSTRUCT CONSULTING S.R.L.   

          Art.2. - Pe parcursul  aplicării procedurii de atribuire a contractului , 

expertul cooptat desemnat la art.1 va exercita atribuţiile, competenţele şi 

responsabilităţile stabilite prin H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificările şi completările    ulterioare si conform clauzelor  

stabilite în Contractul  de prestări servicii nr.12510/20.04.2021, respectiv, cu 

prioritate , urmatoarele: 



      -   Stabilirea prin fisa de date şi caietul de sarcini a cerinţelor privind modul 

de elaborare a propunerii tehnice şi financiare; 

      -    Stabilirea prin fisa de date a experintei similară solicitata ofertanţilor; 

- Verificarea si evaluarea propunerilor tehnice si financiare; 

- Consultanta în elaborarea punctului de vedere în eventualitatea unei 

contestaţii; 

- Asistenta şi suport la întocmirea contractului de achiziţie publică; 

- Asistenta  şi consiliere acordată comisiei pe durata evaluării ofertelor cu 

privire la toate aspectele tehnice şi financiare pe care le implica; 

- Elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele asupra 

carora ,isi exprima punctul de vedere, pe baza expertizei pe care o detine; 

- Obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, 

precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de catre ofertanti, a 

caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si 

proteja proprietatea intelectuala sau secretee comerciale; 

- Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese , prevazute in 

cap. II sectiunea a 4-a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- Obligatia de a semna pe propria raspunere a declaratiei de 

confidentialitate si impartialitate; 

      Art.3.-  Persoana nominalizata la art.1 isi va indeplini obligatiile si va 

exercita atributiil si competentele stabilite; 

       Art.4.- Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii nr. 

554/2004 – Legea conteciosului administrative, cu modificările şi completările    

ulterioare; 

      Art. 5.- Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului 
general al comunei , în termenul prevăzut de lege, persoanei nominalizate la 
art.1   și  Comisiei   de evaluare oferte pentru atribuirea  contractului de execuţie 

lucrări  ,, Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apa în comuna 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova (etapa a-3-a)” 
  
 

 P R I M A R , 

Gheorghe Dima                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                               

    Avizat legalitate: 

                                                                                         Secretar  general al comunei,                                                                                        

Nicoleta Savu  

Bărcăneşti,    10 mai 2021 
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