Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro
Nr. 217/17.07.2018

HOTĂRARE
(PROIECT)
Referitor la: constituire comisie de evaluare oferte pentru concesionare bunuri prin licitaţie publică
Consiliul Local al municipiului Slatina, întrunit în şedinţa _____________ din data de
_______________2018
Având în vedere:
- iniţiativa Viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr. 59936/17.07.2018;
- referatul de specialitate nr.7092/17.07.2018 al Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență
Domeniu Public și Privat;
- prevederil art. 5 lit. b) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;
- dispoziţiile art. 15 alin. (1),(2) și (3), art. 16 alin.(1),(2)şi(3), art. 19 și art. 20 din anexa la H.G. nr.
168/14.02.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/ 2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;
- avizul favorabil al comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului
Slatina.
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 9, art. 45(1) și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) - Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionare bunuri din patrimoniul municipiului
Slatina, prin licitaţie publică în următoarea componenţă:
1. ___________________
2. ___________________
3. - Bănică Diana Elena
4. - Ionescu Narcisa Ionela
5. - Deaconu Mihaila
6. - Șorcoată Voichița
7 - Popa Maria Claudia

- consilier local ;
- consilier local ;
- reprezentant D.G.F.P. Olt;
- Director executiv D.A.P. ;
- Șef Birou E.D.P.P.;
- Inspector Direcția Administrare Patrimoniu - Biroul E.D.P.P.;
- Consilier Juridic Direcția Administrare Patrimoniu;

(2) - Se desemnează următorii membri supleanţi ai celor numiţi potrivit alin. 1:
1. _____________________
- consilier local;
2. ____________________
- consilier local;
3 - Stoica Stănică Nicoleta
- reprezentant D.G.F.P.Olt;
4. - Petre Laura
- Șef Birou Contabilitate;
5. - Lica Florentina
- Inspector Direcția Administrare Patrimoniu - Biroul E.D.P.P.
6. - Eremia Andrei
- referent Compartiment I.D.P.P.;
7. - Oporanu Mihaela Corina - Consilier Juridic Direcția Administrare Patrimoniu.
(2) Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în
imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.
Art. 2.- Se desemnează preşedintele şi secretarul comisiei constituită potrivit art. 1 și supleanții acestora
următorii:
_________________ preşedinte titular
__________________ preşedinte supleant
__________________ secretar titular
___________________ secretar supleant

Art. 3. - Comisia de evaluare constituită potrivit art. 1, are următoarele atribuţii:
- analizează şi selectează ofertele pe baza datelor şi documentelor cuprinse in plicul exterior;
- întocmeşte lista cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia;
- analizează şi evaluează ofertele;
- întocmeşte raportul de evaluare;
- întocmeşte procesele -verbale prevăzute de H.G. nr. 168/14.02.2007;
- desemnează oferta câştigătoare.
Art. 4. -Membrii comisiei de evaluare numiţi potrivit art. 1, au obligaţia ca la fiecare licitaţie
organizată, sa dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere,
după termenul limita de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii.
Art. 5. – Cu data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea orice hotărâre contrară.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Persoanele nominalizate la art. 1.
În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Inițiator,
Viceprimar,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU

Secretarul Municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA

Primăria Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336e-mail:
office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.59936/17.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind promovarea proiectului de hotarare referitor la constituire comisie de evaluare
oferte pentru concesionare bunuri prin licitaţie publică
Avand în vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu
modificările și completările ulterioare şi ale art. 15 din anexa la H.G. nr.168/14.02.2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică conform cărora, în cazul concesionării prin licitaţie publică deschisă este necesar a se constitui
prin hotărâre a concedentului, o comisie de evaluare a ofertelor care va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri,
care nu poate fi mai mic de 5, din care trebuie să facă parte reprezentanţi ai Consiliului Local, şi ai Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Olt,
ţinând cont de:
- necesitatea constituirii unei comisii de evaluare a ofertelor, pentru concesionarea de bunuri din patrimoniul
municipiului Slatina
în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. 1, alin. 2 și alin 3 din H.G. nr.168/14.02.2007, potrivit cărora:
- componenţa comisiei de evaluare, membri acesteia, precum şi supleanţii lor, se stabilesc şi sunt numiţi
prin hotărâre a concedentului.
- preşedintele comisiei este numit de concedent dintre reprezentantii acestuia in comisie.
- secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii acesteia.
este necesar a se numi comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă:
1. ___________________
- consilier local ;
2. ___________________
- consilier local ;
3. - Bănică Diana Elena
- reprezentant D.G.F.P. Olt;
4. - Ionescu Narcisa Ionela
- Director executiv D.A.P. ;
5. - Deaconu Mihaila
- Șef Birou E.D.P.P.;
6. - Șorcoată Voichița
- Inspector Direcția Administrare Patrimoniu - Biroul E.D.P.P.;
7 - Popa Maria Claudia
- Consilier Juridic Direcția Administrare Patrimoniu;
iar ca membri supleanţi ai acestora, se vor numi :
1. _____________________
- consilier local;
2. ____________________
- consilier local;
3 - Stoica Stănică Nicoleta
- reprezentant D.G.F.P.Olt;
4. - Petre Laura
- Șef Birou Contabilitate;
5. - Lica Florentina
- Inspector Direcția Administrare Patrimoniu - Biroul E.D.P.P.
6. - Eremia Andrei
- referent Compartiment I.D.P.P.;
7. - Oporanu Mihaela Corina
- Consilier Juridic Direcția Administrare Patrimoniu,
în temeiul dispoziţiilor art. 16 din H.G. nr.168/14.02.2007, potrivit cărora, componenţa comisiei de evaluare,
membri acesteia, precum şi supleanţii lor, se stabilesc şi sunt numiţi prin hotărâre a concedentului.

Propun spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind constituire comisie de
evaluare oferte pentru concesionare bunuri prin licitaţie publică
Viceprimar,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Slatina, strada Unirii r. 2B, Slatina , 230032 , Olt, tel: 0249/416420; fax:0249/416426

Nr. 7092/17.07.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
Privind: constituire comisie de evaluare oferte pentru concesionare bunuri prin licitaţie publică
Având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu
modificările și completările ulterioare şi ale art. 15 din anexa la H.G. nr.168/14.02.2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică conform cărora, în cazul concesionării prin licitaţie publică deschisă este necesar a se constitui
prin hotărâre a concedentului, o comisie de evaluare a ofertelor care va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri,
care nu poate fi mai mic de 5, din care trebuie să facă parte reprezentanţi ai Consiliului Local, şi ai Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Olt,
ţinând cont de:
- necesitatea constituirii unei comisii de evaluare a ofertelor, pentru concesionarea de bunuri din patrimoniul
municipiului Slatina
- Decizia nr. 340/08.10.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt, prin care au fost desemnaţi
reprezentanţi în comisia de evaluare a ofertelor;
în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. 1 , alin. 2 și alin 3 din H.G. nr.168/14.02.2007, potrivit cărora:
- componenţa comisiei de evaluare, membri acesteia, precum şi supleanţii lor, se stabilesc şi sunt numiţi
prin hotărâre a concedentului.
- preşedintele comisiei este numit de concedent dintre reprezentantii acestuia in comisie.
- secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii acesteia.
este necesar a se numi comisi de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă:
1. ___________________
- consilier local ;
2. ___________________
- consilier local ;
3. - Bănică Diana Elena
- reprezentant D.G.F.P. Olt;
4. - Ionescu Narcisa Ionela
- Director executiv D.A.P. ;
5. - Deaconu Mihaila
- Șef Birou E.D.P.P.;
6. - Șorcoată Voichița
- Inspector Direcția Administrare Patrimoniu - Biroul E.D.P.P.;
7 - Popa Maria Claudia
- Consilier Juridic Direcția Administrare Patrimoniu;
iar ca membri supleanţi ai acestora, se vor numi :
1. _____________________
- consilier local;
2. ____________________
- consilier local;
3 - Stoica Stănică Nicoleta
- reprezentant D.G.F.P.Olt;
4. - Petre Laura
- Șef Birou Contabilitate;
5. - Lica Florentina
- Inspector Direcția Administrare Patrimoniu - Biroul E.D.P.P.
6. - Eremia Andrei
- referent Compartiment I.D.P.P.;
7. - Oporanu Mihaela Corina
- Consilier Juridic Direcția Administrare Patrimoniu,
căreia îi revin potrivit art. 20 din anexa la H.G. nr.168/14.02.2007, următoarele atribuţii:

− analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor şi documentelor cuprinse in plicul exterior;
− întocmirea listei cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia;
− analizarea si evaluarea ofertelor
− întocmirea raportului de evaluare prevăzut de prezentele norme metodologice;
− întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice;
- desemnarea ofertei câştigătoare.
Având în vedere cele expuse, proiectul de hotărâre privind constituire comisie evaluare oferte
concesionare bunuri prin licitaţie publică , poate fi supus spre analiză și dezbatere Consiliului Local.
Anexăm Decizia nr. 340/08.10.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt.

Director executiv D.A.P.,
Narcisa Ionela IONESCU
Vizat pentru legalitate,
Consilier juridic,
Maria Claudia POPA

Şef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU

pentru

