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 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind constituirea comisiei de licitaţie pentru procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publica avand ca obiect Furnizare echipamente de protecție medicală în cadrul 
proiectului " Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și 
cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 143446 

 
În baza prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si ale art. 126 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, conform cărora autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru 
evaluarea ofertelor şi, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de 
evaluare, 

Luând în considerare prevederile art. 155, alin. 1, lit.d si e şi respectiv alin. 196, aln. 1, 
lit. b din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

PROPUN 
 

Emiterea unei dispoziţii de către primarul COMUNEI CEICA cu privire la formarea comisiei 
de licitaţie pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect  
Furnizare echipamente de protecție medicală în cadrul proiectului " Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Ceica, 
județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 143446, inițiată prin anunțul de participare CN1048055, publicat 
în SEAP în data de 07.10.2022, în următoarea componenţă: 1 (unu) Preşedinte cu drept de vot 
şi 2 membri ai comisiei de evaluare; 
a) emiterea unei dispoziţii de către primarul COMUNEI CEICA, în temeiul art. 126, alin. (9)  din 
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, cu privire la nominalizarea unui membru de rezervă pentru membrii comisiei 
de evaluare; 
b) emiterea unei dispozitii de către primarul COMUNEI CEICA, în temeiul art. 126, alin. (3) din 
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, cu privire la nominalizarea, pe lângă comisia de evaluare, a unui specialist 
extern, numit expert cooptat, care sa detina o expertiză aprofundată în domeniul achiziţiilor 



publice. Justificarea necesităţii participării expertului la sedintele de lucru a comisiei de evaluare 
rezidă în faptul că legislaţia prevede anumite reguli de derulare a sedintelor de lucru, care 
necesită o anumită expertiză în domeniul legii achizitiilor publice, iar membrii comisiei nu 
stăpânesc foarte bine această expertiză. Având în vedere acest fapt, considerăm că pentru a 
putea derula sedintele de evaluare în conformitate cu scopul şi principiile prevăzute de Legea 
nr. 98/2016 este necesară cooptarea expertului mai sus amintit, pentru a asigura secretariatul 
sedintelor de evaluare, fara atributii in evaluarea ofertelor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier achizi ții  publice 
 

Bar Ivan Maria 
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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E  

 

 

   

privind constituirea comisiei de licitaţie  pentru procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publica  avand ca obiect  Furnizare echipamente de protecție medicală în 

cadrul proiectului " Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru 
elevii și cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 143446, 

inițiată prin anunțul de participare CN1048055, 
 
          Având în vedere Raportul de specialitate nr.2317 din 10.11.2022 intocmit de consilierul 
achiziții publice.  privind necesitatea constituirii Comisiei de licitaţie (Licitatie deschisa)  pentru 
procedura de atribuire a contractului de achiziție publică avand ca obiect Furnizare echipamente 
de protecție medicală în cadrul proiectului " Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 
143446, inițiată prin anunțul de participare CN1048055, 
 
 În baza prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si ale art. 126 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, conform cărora autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru 
evaluarea ofertelor şi, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de 
evaluare, 
  
 Luând în considerare prevederile art. 155, alin. 1, lit.d si e şi respectiv alin. 196, aln. 1, 
lit. b din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
            PRIMARUL COMUNEI CEICA 

 
D I S P U N E: 



 
        Art.1. – Se constituie Comisia de licitaţie (licitatie deschisa) pentru procedura de atribuire 
a contractului de achiziţie publică avand ca obiect Furnizare echipamente de protecție medicală 
în cadrul proiectului " Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii 
și cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 143446, inițiată prin 
anunțul de participare CN1048055 , publicat în SEAP în data de 07.10.2022, în următoarea 
componenţă: 
          

1. PETRILA MARIANA CORNELIA,viceprimar – pre şedinte cu drept de vot  
2. POP FLORENTINA DELIA consilier superior, - membr u  
3. BAR IVAN MARIA ,consilier achizitii publice- mem bru  

          REȘTEA FLORICA. –referent, membru - rezerv ă  
 
          Art.2.  - Se cooptează, cu scopul de a asigura secretariatul şedinţelor de evaluare, pe 
lângă comisia de evaluare pentru atribuirea contractului ce are ca obiect Furnizare echipamente 
de protecție medicală în cadrul proiectului " Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 
143446, un specialist extern, numit expert cooptat, în persoana doamnei:- Iari Alina- expert 
cooptat cu expertiză în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea secretariatului procedurii. 
Menţionăm ca expertul cooptat nu are atribuţii în evaluarea ofertelor, el asigurând derularea 
şedinţelor de evaluare în conformitate cu cadrul legal stabilit de Legea nr. 98/2016. 
 
          Art.3. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează primarul COMUNEI 
CEICA. 
 
           Art.4. -  Prezenta dispoziţie se comunică  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor 
- Biroul achiziţii publice 
- Membrilor comisiei 
- Pentru afişare 
- La dosarul achiziţiei 
- La dosarul de evidenţă al dispoziţiilor 
- monitorul oficial local 

 
 
 
 
 

 
PRIMAR,                  Avizat  pentru  legalitate  

               Șovre Ana Livia                                Secre tar  general 
               Dorerel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr.170 din 10  noiembrie  2022. 



 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
de confidenţialitate şi imparţialitate 

 
 
 
 Subsemnatul ................................................................ – având funcția de ............................... al 
………………………………………………, identificat prin CI/BI seria ..., CNP 
............................................................, născut la data de ........................................ în localitatea 
.............................................., domiciliat în loc. ........................................................, nr. ........., desemnat 
ca ………………………………… pentru atribuirea contractului ce are ca obiect Furnizare echipamente 
de protecție medicală în cadrul proiectului " Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 143446, în 
temeiul art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 declar pe proprie răspundere sub sancţiunea falsului în 
declaraţii următoarele:  

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;  

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia 
dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi; 

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane 
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi; 

d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.  

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică mă voi afla în una dintre 
situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce a apărut. 

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului 
documentelor/ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii 
economici, a caror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea 
intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare/juriului. 

Inţeleg ca în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încalcarea prevederilor 
Legii 98/2016, a legislaţiei civile şi penale. 
  

 
Data: 10.11.2022      

….……………………..(semnătură) 


