
 

  ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL    

                                                         Nr. 16735/19.08.2020                                  
                                                                               
                                                                                            

                                                                                                             Proiect                                                                                                                                       
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 

comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată pentru 

închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

  Având în vedere: 
       -    referatul de aprobare al proiectului, înregistrat la nr. 16734/19.08.2020; 
        -   prevederile HCL nr. 84/27.05.2020 privind organizarea licitaţiei publice deschise 
pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren situat pe str. Sucevei, f.n.(zona bl. 115), 
aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui generator 
electric fix; 

În temeiul prevederilor art.  362, alin. 3, art. 338 şi 317, alin. 1, alin. 3, lit. b din O.U.G 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 14, art. 136, alin. 10 şi art. 139, alin. 1 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
  Art.1: Se desemnează în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică 
deschisă organizată pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix , următorii 
reprezentanţi ai consiliului local al municipiului Fălticeni: 
1. D-l/d-na consilier __________________ - membru titular 
2. D-l/d-na consilier __________________ - membru supleant 

                 Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
desemnate şi primarului municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate. 

                  
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman       

 
       A V I Z A T 
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 
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REFERAT DE APROBARE  
al proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică 

deschisă organizată pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea 
privată a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix 

 
 

 Prin HCL nr. 84/27.05.2020 consiliul local a hotărât, în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a 

municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix. 

 Evaluarea ofertelor se va realiza de către o comisie de evaluare numită prin dispoziţia 

primarului, din componenţa căreia face parte şi un reprezentant al autorităţii deliberative. 

Numărul memrilor comisiei nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de 

evaluare i se poate desemna un supleant. 

 Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de 

selecţie stabilite în cadrul documentatiei de atribuire. 

 În considerarea celor expuse propun consilului local spre analiză şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 

comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată pentru 

închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în 

vederea amplasării unui generator electric fix. 

 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
                                            Prof. Gheorghe Cătălin Coman  

  
 

 



R O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 
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                                                                                                     Nr. 16740/19.08.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 

Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată 
pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, 

în vederea amplasării unui generator electric fix 
    

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni a hotărât  prin HCL nr.  84/27.05.2020 închirierea unei 
suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui 
generator electric fix. Ofertele vor fi evaluate de către o comisie din componenţa căreia fac parte şi 
reprezentanţi ai consiliului local( un membru titular şi un supleant). 
 Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate 
şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul - limită de depunere a ofertelor. 
 Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, 
informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior, întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi 
comunicarea acesteia, analizarea şi evaluarea ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, întocmirea 
proceselor-verbale, desemnarea ofertei câştigătoare. 
 Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au 
dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
  Potrivit prevederilor art. 321 din OUG nr. 57/2019 nu au dreptul să fie implicate în procesul de 
verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: 
a)soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 
b)soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice, terţi 
susţinători sau subcontractanţi propuşi; 
c)persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau 
subcontractanţi propuşi; 
d)membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al 
ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 
la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 
cadrul entităţii contractante. 
 În caz de incompatibilitate preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată existenţa 
stării de incompatibilitate şi propune înlocuirea cu un membru supleant. 
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