
 
 

 
 

Nr.593/16.02.2023 
 

PROCES-VERBAL  

DE DESCHIDERE A  OFERTELOR ŞI DECLARAREA OFERTEI  

CÂŞTIGĂTOARE, DE CĂTRE COMISIA DE EVALUARE 

 Încheiat azi 16.02.2023, ora 13,00 
 
 

            Încheiat azi 16.02.2023, la sediul Primăriei Comunei Bozioru, 
judetul Buzău, cu privire la licitatia publică,  având ca obiect 
închirierea imobilului  ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” 
(clădire în suprafaţă de 200 m.p. cu o valoare de inventar estimativă de 
34.814 lei + teren în suprafaţă de 3660 m.p. cu o valoare de inventar 

estimativă  de 39.601 lei), situat sat Izvoarele, comuna Bozioru, judeţul 
Buzău, proprietate publică a U.A.T. Bozioru, conform C.F. 
nr.20443/11.11.2022 Bozioru, cu destinatia de     de activităţi 
educaţionale destinate adulţilor, pentru pregătire şi /sau atestare 
profesional,  cursuri din diferite domenii. 

 
           Comisia de evaluare a ofertelor, este desemnată prin Dispoziţia 
Primarului Comunei Bozioru cu nr.7/26.01.2023, în următoarea 
componenţă: 

      1. Morărescu Andrei – Viceprimar - presedinte comisie; 
      2. Buduianu Lililiana - Referent superior – secretar supleant  comisie 
(îl înlocuieşte pe domnul Fofircă - Logofătu Florin – secretar comisie, care 

lipseşte din motive de serviciu); 

      3. Stănciuc Robert-Alexandru – consilier achiziţii publice - membru; 
      4. Şomoiag Constantin – Inspector superior - membru; 
      5. Bratosin Mioara -Referent – membru. 
      Preşedintele comisiei de evaluare, declară deschisă şedinţa. 

      La şedinţă nu participă ofertanţii, la deschiderea ofertelor (plicului 
interior) va participa doar comisia de evaluare, urmând ca procesul-
verbal de deschidere a ofertelor să fie comunicat în termen de o zi către 
toţi participanţii la procedură. 
      În continuare, licitaţia urmează să se desfăşoare în conformitate cu 
prevederile HCL nr.54/27.12.2023 – Anexa nr.2- Documentaţia de 
atribuire. 

       Conform Procesului – verbal nr.583/16.02.2023, au fost admise la 
licitate două oferte, depuse de către doi ofertanţi. 

         În continuare Comisia de evaluare procedează la deschiderea 
plicurilor interioare. 



 
 

        După deschiderea plicurilor de către Comisia de evaluare,  şi ca 
urmare a aplicării criteriului de atribuire, aşa cum a fost stabilit în 
documentaţia de atribuire – Caietul de sarcini, clasamentul rezultat este 
identificat în tabelul de mai jos: 

 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

Ofertant 

 

 

Punctaj % 

Preţul ofertat 

 

Punctaj % 

Capacitatea 

economică 
financiară 

 

Punctaj % 

Protecţia 
mediului 

înconjurător 

Punctaj % 

Condiţii 
specifice 

impuse de 

natura 

bunului 

închiriat 

 

 

 

Punctaj  

1. Asociaţia 
Mission 4 
Life 

 

30 
 

10 
 

20 
 

10 
 

70 

2. Fundaţia 
PRO 
NATURA 

 

40 
 

10 
 

20 
 

10 
 

80 

 

         Comisia de evaluare, după analizarea ofertelor depuse  de către 
ofertanţi şi după punctajul acordat  ca urmare a aplicării criteriului de 
atribuire, cu privire la licitaţia publică, având ca obiect închirierea 
imobilului  ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele”, cu destinatia 
de     de activităţi educaţionale destinate adulţilor, pentru pregătire şi 
/sau atestare profesional,  cursuri din diferite domenii, desemnează 
oferta prezentată de ofertantul - Fundaţia ,,PRO NATURA”, declară ca 
ofertă câştigătoare pentru această procedură de atribuire, ofertă  care a 
fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat, aşa cum reiese din 
tabelul de mai sus. 

      S-a declarat câştigătoare oferta depusă de ofertantul - Fundaţia 
,,PRO NATURA” pentru că are preţul  chiriei  cel mai mare, şi se 
încadrează în cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 

        Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal azi data de  
16 februarie 2023, la sediul Primăriei Comunei Bozioru, judetul Buzău, 
într-un singur exemplar original. 

 
Comisia de evaluare: 
1. Morărescu Andrei – preşedinte ________________ 
2. Buduianu Liliana – secretar___________________ 
3. Stănciuc Robert-Alexandru ___________________ 
4. Şomoiag Constantin___________________________ 
5. Bratosin Mioara_______________________________ 
 

 


