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din 27.11.2020 
 

DISPOZIȚIE nr.266 

privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de energie 
electrică și gaze naturale prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare  
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.25630/27.11.2020, întocmit de Elena Maria FODOR, Șef Serviciu 
Economic; 

▪ Ordin inițiator nr. 25852/25.11.2020 pentru cumpărare Energie Electrică prin Bursa Română de 
Mărfuri cu termen limită pentru depunere documente: 07.12.2020 ora 13:00. 

▪ Ordin inițiator nr. 25853/25.11.2020 pentru cumpărare Gaze Naturale prin Bursa Română de 
Mărfuri cu termen limită pentru depunere documente: 07.12.2020 ora 12:00 

▪ Prevederile art. 104, alin.5, lit. c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 
și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 
 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se desemnează comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de energie 
electrică și gaze naturale prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare  
în următoarea componență: 

a) Președinte cu drept de vot: Maria-Daniela GAVRILOIU  
b) Membru: Silvia DAVID; 
c) Membru/Secretar Elena Maria FODOR; 

Art.2 Comisia menționată la art.1 își va desfășura activitatea începând cu 27.11.2020 având următoarele 
atribuții: 

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; 
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați; 
c) desfășurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; 
d) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de 
participare şi/sau ofertelor; 
e) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării 
acestora în fiecare din aceste categorii; 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 
1 exemplar - Colecție 
1 exemplar – Primar 
1 exemplar – Membrii comisiei 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 
comunei Bod. 

P a g i n ă  2 | 2 

 

f) stabilirea ofertelor admisibile; 
g) stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 
procedurii; 
h) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei ședințe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei 
etape în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii de atribuire 

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele menționate 
la art.1. 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


