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DISPOZITIA
Nr. 353 din 18.09.2019
Privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 349/11.09.2019
privind desemnarea comisiei de evaluare la procedura de achizitie având ca obiect
“Construire pod cu o deschidere in satul Chintinici, orasul Roznov, Judetul Neamt”

Ionel CIUBOTARU, primarul orasului Roznov, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile art. 59 si art. 60 din Legea 24/2000 privind privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Vazand prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Luand act de H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016;
Analizand prevederile art. 155 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Primarul Orasului Roznov, judetul Neamt:
D I S P U N E:

Art. 1(1) Se modifica art. 4 care va avea urmatorul cuprins: „Se desemneaza doamna Chitei Paula

expert cooptat achizitii publice pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect „Construire pod
cu o deschidere in satul Chintinici, orasul Roznov, judetul Neamt”.
(2) La art.4 se introduce un nou aliniat care va avea urmatorul cuprins:”Se desemneaza
domnul Lupu Marius Catalin expert tehnic cooptat, inginer specializarea Cai ferate, drumuri si poduri,
pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect „Construire pod cu o deschidere in satul Chintinici,
orasul Roznov, judetul Neamt”.
Art.2(1) Se modifica art.5 care va avea urmatorul cuprins: ”Expertul cooptat achizitii publice va
exercita atribuții, competențe și responsabilitățile stabilite prin actele normative în vigoare privind achizițiile
publice, respectiv, cu prioritate, următoarele:

a) analiza situației financiare a ofertanților ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina
anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant;
b) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele financiare si juridice asupra cărora,
pe baza expertizei pe care o deține, își exprimă punctul de vedere;
c) obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror
alte informații prezentate de către ofertanți, ar căror dezvăluire ar putea aduce atingerea dreptului
acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală și secretele comerciale;
d) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la Secțiunea
IV – Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice;”
(2) La art.5 se introduce un nou aliniat care va avea urmatorul cuprins: „Expertul tehnic cooptat
va exercita atributii, competente si responsabilitatile stabilite prin actele normative in vigoare privind
achizitiile publice, respectiv, cu prioritate, următoarele:
a) verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;
b) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice asupra cărora, pe baza
expertizei pe care o deține, își exprimă punctul de vedere;
c) obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror
alte informații prezentate de către ofertanți, ar căror dezvăluire ar putea aduce atingerea dreptului
acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală și secretele comerciale;
d) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la Secțiunea
IV – Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice;”

Art.3(1) Dispozitiile de modificare si completare se incorporeaza, de la data intrarii lor in vigoare, in
actul de baza, identificandu-se cu acesta.
(2) Celelalte articole din Dispozitia nr.349/11.09.2019, raman neschimbate.
Art.4 Secretarul general al orasului Roznov, va asigura comunicarea prezentei dispozitii autoritatilor
si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.
Primar,
Ionel CIUBOTARU
____________

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General
Alina-Diana STOIAN
____________

