
                                  ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică de 

“Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- prevederile cap. II din O.U.G.  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 71, 72 şi 73 din  H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la  
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de  
achiziţie publică,  a  contractelor  de concesiune de lucrări  publice  şi  a contractelor  de concesiune de servicii,  cu modificările  şi  
completările ulterioare;

- prevederile art.  14 din H.G. nr.1660/2006, cu modificările  şi  completările ulterioare,  privind aprobarea Normelor de  
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006  
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de  
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- Expunerea de motive nr. 1084  din 17.04.2012  a Primarului comunei Gheorghe Doja,
- Raportul nr. 1083  din 17.04.2012  al compartimentului Achiziţii publice;
- Raportul nr. 1085  din 17.04.2012 al  Comisiei juridice şi de disciplină,
- Raportul nr. 1086 din 17.04.2012 al  Comisiei  pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului  

şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul  art. 36 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d),  art. 45 alin. (2)  şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1  -  Se aprobă  documentaţia de atribuire a contractului   de achiziţie publică  de   “Furnizare în leasing produs – 
buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Procedura de atribuire a contractului  de achiziţie publică de  “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator - 
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” este “cerere de ofertă” .

(2) Criteriul de atribuire a  contractului de achiziţie publică  de  “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” este „preţul cel mai scăzut”.

Art. 3 - Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de  “Furnizare în 
leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  în următoarea componenţă:

Membri: Cîrstea Daniela Mihaela- inspector  - compartimentul achiziţii publice;
 Dorobanţu Gilica – inspector compartimentul contabilitate;

                                                Ion Marilena – inspector compartimentul contabilitate.
Membru de rezervă:Frîncu Cornelia- inspector – compartimentul contabilitate 

 Miclea Odeta – inspector compartimentul urbanism.
Art.  4 –  (1) Se numeşte   domnul  Ion Mihai,  primarul  comunei  Gheorghe Doja,   persoană responsabilă  cu aplicarea 

procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al comisiei de evaluare. 
(2) Preşedintele nu va fi  membru în cadrul comisiei de evaluare, rolul său  fiind  limitat numai la aspectele de organizare şi 

reprezentare, acesta  neavând drept de vot. 
(3) Preşedintele comisiei de evaluare va semna  raportul procedurii de atribuire.
Art. 5 – (1) Se aprobă desemnarea  ca expert cooptat pe lângă comisia de evaluare susmenţionată, a unui  reprezentant al 

Consiliul Judeţean Ialomiţa.
(2) Atribuţiile şi responsabilităţile expertului  cooptat sunt următoarele:

    a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
    b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite  
elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
    c) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale 
propuse de ofertant.

Art. 6 – Primarul comunei Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, compartimentului achiziţii 

publice, persoanelor prevăzute la art.3,  precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin  
afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                      Preşedinte,                                Contrasemnează  pentru legalitate
     Curelea Ion                                                Secretar,

                                                                                Praf Monica

Nr. 19
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 26.04.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                         ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 1083  din 17.04.2012 

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor
în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică de  

 “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

 Având în vedere:
- prevederile cap. II din O.U.G.  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi  
completările ulterioare;

-  prevederile  art.  71,  72  şi  73  din  H.G. nr.  925/2006  pentru  aprobarea  normelor  de  aplicare  a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  art.  14  din  H.G.  nr.1660/2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  privind 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin 
mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările  
ulterioare;

Propun  să se iniţieze un proiect de  hotărâre prin care:
1. Să se   aprobe documentaţia de atribuire a contractului   de achiziţie publică  de   “Furnizare în 

leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”; să se stabilească  procedura de 
atribuire a contractului   de achiziţie publică  de  “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”  ca fiind   “cerere de ofertă” ,  iar criteriul de atribuire a  contractului de 
achiziţie  publică  de  “Furnizare  în  leasing  produs  –  buldoexcavator  -   comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul 
Ialomiţa” să fie  „preţul cel mai scăzut”.

2.  Să se  numească comisia de evaluare a  ofertelor în vederea atribuirii  contractelor de achizi ţie 
publică de  “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”,  în 
următoarea componenţă:

Membri: Cîrstea Daniela Mihaela- inspector  - compartimentul achiziţii publice;
 Dorobanţu Gilica – inspector compartimentul contabilitate;

                                                Ion Marilena – inspector compartimentul contabilitate.
Membru de rezervă:Frîncu Cornelia- inspector – compartimentul contabilitate 

 Miclea Odeta – inspector compartimentul urbanism.
3. Să se numească  domnul Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja,  persoană responsabilă cu 

aplicarea  procedurii  de  atribuire,  persoană  care  devine,  totodată,  şi  preşedinte  al  comisiei  de  evaluare.  
Preşedintele nu va fi  membru în cadrul comisiei de evaluare, rolul său  fiind  limitat numai la aspectele de 
organizare şi reprezentare, acesta  neavând drept de vot. Preşedintele comisiei de evaluare va semna  raportul 
procedurii de atribuire.

4.  Să se aprobe desemnarea  ca expert cooptat pe lângă comisia de evaluare susmenţionată, a unui 
reprezentant  al   Consiliul  Judeţean  Ialomiţa,  atribuţiile  şi  responsabilităţile  expertului  cooptat fiind 
următoarele:
    a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
    b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le 
pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

c) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau 
anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

Pentru care am încheiat prezentul.        

 Inspector  - compartimentul achiziţii publice,
Cîrstea Daniela Mihaela



                                    ROMÂNIA     
                             JUDEŢUL IALOMIŢA
                       COMUNA GHEORGHE DOJA

        Nr.1084  din 17.04.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea

adoptării unei hotărâri
privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor

în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică de
  “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

Având în vedere:
-  prevederile  cap.  II din  O.U.G.   nr.34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 71, 72 şi 73 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de 
concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

-  prevederile  art.  14  din  H.G.  nr.1660/2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de 
achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- Raportul nr. 1083  din 17.04.2012  al compartimentului Achiziţii publice;
Propun Consiliului local al comunei Gheorghe Doja ca, în temeiul  art. 36 alin. 2 lit. b) şi 

alin. 4 lit. d),  art. 45 alin. (2)  şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  să adopte o hotărâre prin care să 
aprobe  documentaţia şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului 
de achiziţie publică de  “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa”, conform  proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,
Ion Mihai



                                                       ROMÂNIA     
                                             JUDEŢUL IALOMIŢA
                     CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI GHEORGHE DOJA

Comisia juridică şi de disciplină,
                               Nr.  1085  din 17.04.2012

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

 privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor
în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică de 

 “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
-  prevederile  cap.  II din  O.U.G.   nr.34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 71, 72 şi 73 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de 
concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

-  prevederile  art.  14  din  H.G.  nr.1660/2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de 
achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- Expunerea de motive nr. 1084  din 17.04.2012  a Primarului comunei Gheorghe Doja,
- Raportul nr. 1083  din 17.04.2012  al compartimentului Achiziţii publice;
Cu  unanimitate  de  voturi,  avizăm favorabil  proiectul  de   hotărâre  prin  care  să  aprobe 

documentaţia şi  numirea  comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  în  vederea  atribuirii  contractului   de 
achiziţie publică  de   “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa” .

Comisia juridică şi de disciplină,



                                                          ROMÂNIA     
                                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
                     CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                         Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
                                  amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,   

                            Nr. 1086  din 17.04.2012

RAPORT
pentru  avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre 

 privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor
în vederea atribuirii contractului  de achiziţie publică de 

 “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”

  Comisia  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,   amenajarea  teritoriului  şi  urbanism, 
protecţia mediului şi turism,   

Având în vedere:
-  prevederile  cap.  II din  O.U.G.   nr.34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 71, 72 şi 73 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de 
concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

-  prevederile  art.  14  din  H.G.  nr.1660/2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de 
achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- Expunerea de motive nr. 1084  din 17.04.2012  a Primarului comunei Gheorghe Doja,
- Raportul nr. 1083  din 17.04.2012  al compartimentului Achiziţii publice;
Cu  unanimitate  de  voturi,  avizăm favorabil  proiectul  de   hotărâre  prin  care  să  aprobe 

documentaţia şi  numirea  comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  în  vederea  atribuirii  contractului   de 
achiziţie publică  de   “Furnizare în leasing produs – buldoexcavator -  comuna Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa”.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,


