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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru contractele de vânzare, 

concesiune sau închirire, după caz. 
  

Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară,  
Având în vedere : 
-adresa Primăriei Orașului Amara nr. 1709 din 10.02.2020; 
-referatul de aprobare nr. 27 din 10.02.2020, al Primarului Orașului Amara; 

 -raportul nr. 28 din 10.02.2020, al Compartimentului administrație publică, relații cu 
publicul, juridic;  

 -raportul de avizare nr.25 din 17.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului şi turism, agricultură 

-raportul de avizare nr.29 din 17.02.2020 al Comisiei juridice și de disciplină, muncă și 
protecție socială;  

Examinând : 
-prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a)-b), art. 200 și  art. 317 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1 Se aprobă Comisiei de evaluare a ofertelor pentru contractele de vânzare, 

concesiune sau închirire, după caz, în următoarea componență : 
 
1.Băjenaru Liviu-președinte       1.Dubălaru Vasile-supleant pentru președinte 
2.Șandru Ștefan-membru            2.Stoian Mihaela-supleant pentru Șandru Ștefan 
3.Voicu Gheorghe-membru        3.Dumitru Lenuța-supleant pentru Voicu Gheorghe  
4.reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița    
4.supleantul reprezentantului Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița 
5.Munteanu Filofteia-secretar     5.Stan Florica Irina-supleant pentru secretar 
 
Art.2 Deciziile Comisiei prevăzute la art. 1 se adoptă cu votul majorității membrilor săi. 
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Art.3 Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
 

    a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor 
cuprinse în plicul exterior; 
     b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 
    c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 
    d) întocmirea raportului de evaluare; 
    e) întocmirea proceselor-verbale; 
     f) desemnarea ofertei câştigătoare. 
 

Art.4 Comisia de evaluare a ofertelor pentru contractele de vânzare, concesiune sau 
închirire, după caz, este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor săi. 

 
Art.5 Prin grija secretarului Orașului Amara, prezenta hotărâre se va comunica, spre 

aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1, Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița și Compartimentului administrație publică, relații cu publicul, juridic din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara, urmând a fi publicată pe site-ul 
și la avizierul Primăriei Orașului Amara. 

 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                      Mihaela STOIAN                                               SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                       Ştefan DOBRIŞ 
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