
 
 

 
 

Nr.583/16.02.2023 

PROCES-VERBAL  

DE ANALIZAREA OFERTELOR DE CĂTRE COMISIA DE EVALUARE, PE BAZA 

CRITERIILOR DE VALABILITATE 

Încheiat azi 16.02.2023, ora 10,00 
 

            La sediul Primariei 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 şi invită 
membri acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate  şi 
imparţialitate, conform prevederilor art.59-60 din L. nr.98/2016 şi 
art.129 din H.G. nr.395/2016. 
      S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire: 
       1. Asociaţia Mission 4 Life – solicitare înregistrată sub nr. 
446/03.02.2023, răspuns nr.446/06.02.2023. 
        2. Fundaţia PRO NATURA - solicitare înregistrată sub nr. 
447/03.02.2023, răspuns nr.447/06.02.2023 
         3. Asociaţia Mission 4 Life – solicitare înregistrată sub nr. 
492/07.02.2023, răspuns nr.492/08.02.2023. 
       Nu au fost formulate contestaţii privind documentaţia7clarificări la 
documentaţie7răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări. 



       În termenul limită – 16.02.2023 ora 1000  au fost depuse oferte de 
către următorii: 
 
 

Nr. 

Crt. 

 

Ofertant 

Cererea/oferta 

depusă 

Număr/dată/oră 

 

Garanţia de participare 

1. Asociaţia Mission 4 
Life 

Nr.1/16.02.2023 ora 
903 

Achitat prin Ordin de plată 
nr.3/09.02.2023 

2. Fundaţia PRO 
NATURA 

Nr.2/16.02.2023 ora 
915 

Achitat cu Factura 
nr.MAN00001002 

 
      Comisia de evaluare constată ca ambele oferte sunt depuse in 
termenul legal de depunere ( data limita de depunere a ofertelor fiind 
16 februarie 2023, orele 1000). În continuare, Comisia de evaluare 
procedează la verificarea documentelor de eligibilitate, depuse de către 
fiecare ofertant în parte. 
         Având în vedere documentele solicitate în documentaţia de 
atribuire si analizând documentele depuse de către ofertanţi, Comisia 
consideră că sunt îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate, respectiv 
toţi ofertanţii îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, fapt pentru care 
ofertele depuse sunt declarate admisibile din punct de vedere al 
documentelor de calificare, urmând a se trece la etapa propriu-zisă a 
licitaţiei, respectiv oferta de preţ. 
       Comisia de evaluare hotărăşte ca lucrările de evaluare sa fie 
continuate, cu etapa de oferte de preţ, azi 16.02.2023  la ora 1300, timp 
în care comisia va aduce la cunostiinta publica procesul – verbal de 
deschidere a ofertelor (verificarea documentelor de eligibilitate), 
întocmind în acest sens un proces verbal de afişare. 
        Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal azi  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_______________________________ 


