
ROMA.NIA 

JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 

CONSILIUL LOCAL 

HOT A.RA.REA NR.65/2022 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de 
concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei RECI, judetul COVASNA 

Consiliul local al comunei Reci ,judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta ordinara, din data de 23 august 2022; 
Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Reci nr.3844/ 12.08.2022 privind 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de concesiune a 
Serviciului de iluminat public al comunei RECI, judetul COY ASNA; 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr.3846/12.08.2022, intocmit de secretarul general al comunei 

Reci, precum ~i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Reci; 

- prevederile Legii nr. l 00/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art.80 ~i art.81 din Hotararea Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrari ~i concesiune de servicii din Legea nr. 100/201 6 privind concesiunile de 
lucrari ~i concesiunile de servicii; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr.65/2021 privind aprobarea delegarii prin 
concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI RECI , JUDETUL COY ASNA, a 
studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al COMUNEI 
RECI, JUDETUL COY ASNA, a Regulamentului de Organizare ~i functionare al serviciului de 
iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata 

in temeiul art.129 alin.(2) lit. c, alin.(6) lit.a,, art.136 art. I 96 alin. (1) lit.a) din Ordonanta de 
urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

HOTA.RA.~TE: 

Art.1 Se aproba constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 'in vederea atribuirii contractului 
de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei RECl,judetul COYASNA, 'in urmatoarea 
componenta: 

Pre~edinte: - Peter Iosif-Enric (fara drept de vot) - viceprimarul comunei Reci 
Membrii: - Pap Reka-Katalin - consilier in cadrul compartimentului financiar contabil; 

- Lovasz Edit- consilier achizitii publice; 
- Modi-Koreh Kevend-Karoly - referent 'in cadrul compartimentului tehnic ~i urbanism 
- Maxim Andreea Madalina - expert cooptat, fara drept de vot; 
- Yasilica Tugui- expert cooptat, fara drept de vot; 



Art.2 Atributiile Comisiei de evaluare a ofertelor 'in vederea atribuirii contractului de 
concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei RECI, judetul COY ASNA, sunt 
urmatoarele: 

a) verificarea 'indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati , 'in cazul 'in 
care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire; 
b) realizarea selectiei candidatilor, daca este cazul; 
c) realizarea dialogului cu operatorii economici, 1n cazul aplicarii procedurii de dialog 
competitiv; 
d) realizarea negocierilor cu operatorii economici , in cazul aplicarii procedurii de licitatie 
deschisa in doua etape ~i 'in cazul procedurii de negociere fara publicare a anuntului de 
conces1onare; 
e) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti , din punctul de vedere al 
modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini/documentul 
descriptiv; 
f) verificarea propunerilor tehnice finale prezentate de ofertanti; 
g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti; 
h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme ~i a motivelor care stau la baza 
'incadrarii ofertelor respective 'in fiecare dintre aceste categorii ; 
i) stabilirea ofertelor admisibile; 
j) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevazut 'in documentatia de atribuire, 
~i stabilirea ofertei ca~tigatoare; 
k) emiterea propunerii de anulare a procedurii de atribuire, 1n cazurile prevazute la art. 88 
lit. b) ~i art. 89 alin. ( 1) din Lege; 
I) elaborarea proceselor - verbale aferente fiecarei ~edinte, a rapoartelor intermediare 
aferente fiecarei etape 'in cazul procedurilor cu mai multe etape ~i a raportului procedurii 
de atribuire. 

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza persoanele prevazute la 
art. I. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre secretarul general al comunei catre persoanele 
prevazute la art. I , Institutiei Prefectului - Judetul Covasna, primarului comunei Reci , dosar 
dispozitii . 

Reci , la 23 august 2022 

PRESEDINTE DE SEDINT A, 
BALLAIReka Contrasemneaza 

Secretarul general al comunei 
NEMETH Timea-Katalin 

~~ 




