
ROMA.NIA 

JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 

PRIMAR 

Nr. 3844/12.08.2022 

REFERATDEAPROBARE 
Ia proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in 

vederea atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei 
RECI, judetul COV ASNA 

Primarul Comunei Reci , judetul Covasna, 'in baza drepturilor ~i atributiilor conferite de 
temeiul art.136 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, propune 
Consiliului Local, adoptarea proiectului de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a 
ofertelor 'in vederea atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei 
RECI, judetul COYASNA tinand cont de urmatoarele: 

- prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art.SO ~i art.S 1 din Hotararea Guvernului nr.S67/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrari ~i concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 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 lluminat 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. 

Consider oportun ~i absolut necesar adoptarea unei hotarari 'in vederea constiuirii Comisiei 
de evaluare a ofertelor 'in vederea atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat 

public al comunei RECI, judetul COY ASNA, cu 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; 

Fata de cele prezentate, supun atentiei ~i aprobarii dumneavoastra proiectului de hotarare 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofe11elor 'in vederea atribuirii contractului de concesiune 
a Serviciului de iluminat public al comunei REC!, judetul COY ASNA, 'in forma prezentata. 

PRIMAR, 

DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMA.NIA 

JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 

CONSILIUL LOCAL 

Nr. 3845/12.08.2022 

PROJECT DE HOTARARE 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de 

concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei RECI, judetul COV ASNA 

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; 

A vand 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.l00/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art.SO ~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. 100/2016 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.196 alin. (1) lit.a) din Ordonantade 
urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

HOTARA~TE: 

Art.I Se aproba constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului 
de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei RECI,judetul COYASNA, in urmatoarea 
componenta: 
Pre~edinte: - Peter Iosif-Enric (fiira 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, fiira drept de vot; 
- Yasilica Tugui- expert cooptat, fiira 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 COVASNA, 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, in 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 
concesionare; 
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, in 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. 

Initiator 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDE'fUL COV ASNA 

COMUNARECI 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Nr. 3382/19.07.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in 

vederea atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei 
RECI, judetul COV ASNA 

Subsemnata/ul , Nemeth Timea Katalin, cu functia de secretar general al comunei avand in 

vedere referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a 
ofertelor in vederea atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei 

RECI, judetul COY ASNA intocmit de domnul Primar Dombora Lehel-Lajos va informez asupra 

faptului ca adoptarea acestui proiect de hotarare este legala ~i oportuna. 

Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Reci nr.65/2021 s-a aprobat delegarea prin 
concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI RECI, JUDETUL COY ASNA, studiul 
de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al COMUNEI RECI, 
JUDETUL COYASNA, Regulamentul de Organizare ~i functionare al serviciului de iluminat 
public, Caietul de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata. 

A vand in vedere prevederile art.80 ~i 81 din Hotara 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. I 00/2016 privind 
concesiunile de lucrari ~i concesiunile de servicii; 

"Art.SO (1) Entitatea contractanta are obligatia de a desemna, pentru atribuirea fiecarui 
contract de concesiune de lucrari/servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, 
care se constituie intr-o comisie de evaluare. 
(2) Membrii comisiei de evaluare trebuie sa fie in numar impar ~i se nominalizeaza, de regula, 
din cadrul comisiei de coordonare ~i supervizare prevazute la art. 2. 
(3) Entitatea contractanta desemneaza, prin hotarare, ordin sau decizie, pre~edintele comisiei 
de evaluare dintre membrii acesteia. 
(4) Entitatea contractanta are obligatia de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii 
comisiei de evaluare. 
(5 ) Entitatea contractanta are dreptul de a inlocui un membru al comisiei de evaluare cu un 
membru de rezerva numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita nu are posibilitatea, din 
motive obiective, de a~i indeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei 
de evaluare. 
(6) Dupa producerea inlocuirii prevazute la alin. (5), calitatea de membru al comisiei de 
evaluare este preluata de catre membrul de rezerva care i;;i exercita atributiile aferente pana la 
finalizarea procedurii de atribuire. 



Art. 81. - (1) in cazul 'in care evaluarea solicitarilor de participare/ofertelor necesita o 
expertiza aprofundata 'in domeniul concesiunilor ori de natura tehnica, financiara, juridica 
~i/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractanta poate desemna, pe 
langa comisia de evaluare, speciali~ti externi, numiti experti cooptati, care desfa~oara 
activitati independente sau care sunt pu~i la dispozitie de catre furnizorii de servicii auxiliare 
achizitiei. 
(2) Expertii cooptati pot fi nominalizati odata cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, 'in 
functie de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora. 
(3) in cazul 'in care expertii cooptati sunt desemnati pe parcursul procesului de evaluare, 
propunerea privind cooptarea acestora, precum ~i justificarea necesitatii participarii lor la 
procesul de evaluare este elaborata de comisia de evaluare. 
(4) Expertii cooptati pentru probleme specifice nu au drept de vot 'in cadrul comisiei de 
evaluare, 'insa au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele 
tehnice, financiare sau juridice, asupra carora 'i~i exprima punctul de vedere. 
(5) Raportul de specialitate prevazut la alin. (4) este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare 
adoptarea deciziilor 'in cadrul procesului de analiza a solicitarilor de participare/ofertelor ~i de 
stabilire a ofertei/ofertelor ca~tigatoare. 
(6) Expe11ii cooptati raspund profesional pentru continutul raportului de specialitate. 
(7) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al 
expertilor cooptati prevazuti la alin. (4) au obligatia de a-~i prezenta punctul de vedere 'in 
scris, elaborand 'in acest sens o nota individuala care devine anexa la raportul procedurii de 
atribuire. in cadrul acestei note se justifica 'in mod documentat punctul de vedere al 
respectivilor membri , la un nivel similar cu exigentele ce deriva din aplicarea prevederilor 
alin. (6). 
(8) Raportul de specialitate se ata~eaza la raportul procedurii de atribuire ~i devine parte a 
dosarului achizitiei publice. " 

Conform celor prezentate mai sus, este necesara ~i oportuna adoptarea unei hotarari in vederea 
constiuirii Comisiei de evaluare a ofertelor 'in vederea atribuirii contractului de concesiune a 
Serviciului de iluminat public al comunei RECI, judetul COY ASNA, cu 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 pub lice; 
- 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; 

A vand 'in vedere cele de mai sus, propun aprobarea hotararii privind constituirea Comisiei de 
evaluare a ofertelor 'in vederea atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public 
al comunei RECI, judetul COY ASNA, 'in forma initiata de di. Primar. 

Secretar general al comunei 
NEMETH Timea-Katalin 

~'TL 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.J9~~ / ~?>. 08. :20~2 

RAPORT DE A VIZARE 
La proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in 

vederea atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei 
RECI, judetul COV ASNA 

Comisia de specialitate, 'in cadrul ~edintei comisiei din data de 23 august 2022, a analizat 

proiectul de hotarare sus-mentionat, 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 
de hotarare este 'intocmit cu respectarea prevederilor Legi i 100/2016 privind concesiunile de lucrari 
~i concesiunile de servicii cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i prevederile din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Avand 'in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare 'in ~edinta consiliului local este utila 
~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost 'intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 
'in baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, comisia de specialitate; 

AVIZEAZA. FAVORABIL 

Proiectul de hotarare 'in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului 
local. 

PRE~EDINTE 
Modi K6reh Sa9dt5'f\ 

~ 



ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 

COMUNA RECI 

Comisia de specialitate pe domenii de 

activitati economico-financiare 
Nr. 2>9~o din ~?,_c,~. ~o~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
la proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea 
atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei RECI, 

judeful COV ASNA 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se 111cadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 
referatul de aprobare al primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.317/2021, privind bugetul de stat pe anul 
2022, ~i a prevederilor Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

Totodata sunt respectate prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrari ~i 
concesiunile de servicii cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i 
propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 



ROMANIA 

JUDETUL COY ASNA 

COMUNARECI 

Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, 

culte, invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, 

protec¾e copii, tinere ~i sport 

Nr .. ~ -- -~- din ·- -~~ .. ~-~---~()~~ 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea 
atribuirii contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei RECI, 

judetul COV ASNA 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei de comisie din data de 23 august 2022 a analizat 
proiectul de hotarare susmentionat. 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul de 

hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i 

se incadreaza in prevederile Legii nr.l00/2016 privind concesiunile de lucrari ~i concesiunile de 

servicii cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila 

~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 

in baza art.125 alin .( I) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

11; -
MEMBRU 

BARABAS KALMAN 

-If 

SECRET AR COMISIE, 

BUKUR ISTVAN 


