
             ROMÂNIA 
                JUDEŢUL IALOMIŢA 

       CONSILIUL LOCAL  
 AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
  

HOTĂRÂRE 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de prestări 
servicii catering din anul 2020 în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 

  Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa întrunit în şedinţă ordinară din data de 23 
SEPTEMBRIE 2020, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.5063 din 03.09.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
- adresa Școlii Profesionale Căzănești nr. 1523/01.09.2020 înregistrată la Primăria orașului 

Căzănești sub nr.4983 din 01.09.2020; 
Examinând: 
- raportul nr. 5109 din 07.09.2020 al Compartimentului Achiziţii Publice, Investiţii şi Protecţia 

Mediului;  
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 5415 din 21.09.2020; 
- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-culturale, 

culte, sport nr. 5433 din 21.09.2020; 
În conformitate: 
- prevederile art.3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat; 

- prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.126 alin.(2), alin.(4) și alin.(8)-(11), art.127, art.129-131 din Hotărârea 
Guvernului 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 achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 236/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat; 

În temeiul art.129 alin.(14) și ale art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se constituie comisia pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului de 
prestări servicii catering din anul 2020 în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în următoarea 
componenţă: 

Preşedinte cu drept de vot: 
 - dna. Păun Rada, consilier achiziții publice, gradul profesional superior în cadrul 

   Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului;  
 Membri:     



- dna. Nițu Rodica, referent gradul profesional superior în cadrul Compartimentului  
Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului;  

- dl. Dragomir Aurelian Relu, reprezentantul Școlii Profesionale Căzănești; 
Membrii de rezervă: 
- dl. Bălan Laurențiu, consilier gradul profesional principal în cadrul Compartimentului  

Taxe și Impozite Locale;  
- dna. Popovici Carmen Elena consilier gradul profesional asistent în cadrul    

     Compartimentului Executare Silită și Inspecție Fiscală 
 (2) În lipsa președintelui comisiei prevăzute la alin.(1) datorată efectuarii concediului de odihnă, 

concediu medical sau alt tip de concediu, dna. Nițu Rodica va prelua calitatea de președinte deoarece 
face parte din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului iar calitatea de 
membru al dnei. Nițu Rodica va fi preluată de un membru de rezervă. Ambele persoane își vor exercita 
atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire. 

Art.2. Comisia prevăzută la art.1 îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

     b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi; 
     c) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini; 
     d) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă 
este cazul; 
     e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii cu 
propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea 
încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr.98/2016; 
     f) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor 
de participare şi/sau ofertelor; 
     g) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării 
acestora în fiecare din aceste categorii; 
     h) stabilirea ofertelor admisibile; 
      i) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 
procedurii; 
     j) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, şi a raportului procedurii de atribuire. 
 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul Achiziţii 
Publice, Investiţii şi Protecţia Mediului, căruia i se va comunica prin grija secretarului general al 
localității. 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 

                 STELIAN TRAIAN                                        OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de voturi, astfel:  

12 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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