
 
  

  
 

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CC OO MM UU NN AA   AA DD UU NN AAŢŢ II   
                                                         PPP RRR III MMM AAA RRR     

  

 
D I S P O Z I T I E   

PRIVIND  NUMIREA  UNUI  EXPERT  EXTERN  COOPTAT  ÎN  VEDEREA  ATRIBUIRII  CONTRACTULUI DE SERVICII DE   PROIECTARE  
PENTRU  ACTUALIZAREA  PROIECT TEHNIC  REST  DE  EXECUTAT  ȘI  EXECUȚIE  LUCRĂRI „ CONTINUARE  LUCRĂRI  

CONSTRUIRE CENTRU  MEDICAL  P + E,  ÎMPREJMUIRE  ȘI  BRANȘAMENTE  UTILITĂȚI  ÎN COMUNA  ADUNAȚI, 
 JUDEȚUL PRAHOVA – REST DE EXECUTAT ” 

 

        Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 

        Având în vedere referatul a d-nei Milu Nicoleta consilier achiziţii publice înregistrat sub nr.2182 din 
04.06.2020 prin care propune nominalizarea unui expert extern cooptat pentru evaluarea ofertelor 
aferente procedurii de atribuire contractului de servicii de proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – 
rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și 
Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul Prahova – rest de executat ” . 

        În baza  prevederilor legale : 

        - art.2 alin.6,  art.126 alin.3, art.128 alin.1 – 5 din HGR nr.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 modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                              PRIMARUL COMUNEI ADUNAŢI, emite următoarea dispozitie   : 

      Art.1. Se numeşte pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor privind procedura de Cerere de 
oferte/procedura simplificată într-o singura etapă pentru atribuirea atribuire contractului de servicii de 
proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări 
construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul 
Prahova – rest de executat ”Cod CPV 71200000 Servicii de arhitectură și servicii conexe; CPV 
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice, CPV 71300000-1 Servicii 
de inginerie expert extern cooptat  în persoana d - ului  HĂRLĂUANU ANDREI -  CLAUDIU. 
     Art.2.(1) Expertul cooptat urmează să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 127 al. 1 lit. a) - lit. n) 
din H.G. nr.395/2016.  
               (2) Expertul cooptat îşi vă desfăşura activitatea la sediul autorităţii contractante sau la   sediul 
propriu, cu condiţia păstrarii confidenţialităţii asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte 
informaţii prezentate de ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi 
proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.  
      Atribuţiile specifice ale expertului cooptat sunt următoarele:  
       - analiza propunerilor tehnice şi propunerilor financiare din cadrul ofertelor ce vor fi primite în cadrul 
procedurii.  
       - întocmirea raportului de specialitate, care va cuprinde verificarea conformităţii propunerilor tehnice 
şi financiare depuse de ofertanţi din punct de vedere al conformităţii cerinţelor solicitate prin 
documentaţia de atribuire. 
       - asistarea comisiei pe durata evaluării ofertelor şi consilierea cu privire la toate aspectele tehnice şi 
financiare pe care le implică; 
 



       - colaborarea cu membrii  comisiei de evaluare privind toate aspectele comune din cadrul  procedurii 
de atribuire; 
      Art.3.Expertul cooptat va semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi 
imparţialitate. 
      Art. 4. Expertul cooptat nu are drept de vot în procesul de evaluare a ofertelor. 
      Art. 5. Prezenta dispoziție va fi difuzată prin grija secretarului general al comunei Adunați, persoanei 
nominalizate la art.1, Prefectului județului Prahova și se va aduce la cunoștință publică prin publicarea 
pe site-ul Primăriei comunei www.comunaadunati.ro. 
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