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DISPOZIŢIA NR. 45 din 28.04.2021 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea inchirierii unui 

spatiu  în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al comunei 
Racovițeni, situat în incinta imobilului “Primăriei” 

 
 
       Primarul comunei Racoviteni, județul Buzău, 
        Având în vedere: 
       -H.C.L. nr.12/31.03.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a 
unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al comunei Racovițeni, 
situat în incinta imobilului “Primăriei” 
       -Anuntul publicat pe pagina de internet a Comunei Racoviteni, judetul Buzau,in ziarul 
,,Opinia,, ,,Bursa,, si ,,Monitorul Oficial,, cu privire la organizarea licitatiei publice pentru 
inchirierea spatiului  sus mentionat cu destinatia farmacie; 
      -Prevederile art.338 alin.(1)coroborat cu art. 317, lit.b) din O.U.G. nr57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modicarile si completarile ulterioare; 
     -Raportul de specialitate prin care se propune component comisiei; 
In temeiul prevederilor art.196,alin.(1)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 
 
                                                   DISPUNE: 
 
            Art.1     Se constituie comisia de evaluare a ofertelor in vederea inchirierii unui 
spatiu in   suprafata de 20 mp, apartinand domeniului public al comunei Racoviteni,situate in 
incinta imobilului,,Primarie,, dupa cum urmeaza: 
 

- Robe Costel-Vasile – viceprimar-reprezentant al Consiliului Local Racoviteni-
presedinte comisie 

- Ghioca Amalia-Cleopatra – secretarul general al comunei Racovițeni –
secretar comisie; 

- Chelu Camelia-consilier-reprezentant al Consiliului Local Racoviteni-membru  
comisie; 

- Micu Ramona-Cristina-inspector in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului-membru comisie; 



- Raileanu Daniela-Viorica- Ghioca Amalia-Cleopatra – secretarul general al 
comunei Racovițeni – preşedinte; 

- Reprezentant al structurii teritoriale A.NA.F.-membru comisie 
Se desemnează Comisia de contestaţii : 

- Fasie Stan- inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului-
presedinte comisie; 

-   Fășie Iuliana – inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului-
membru comisie; 
- Stroe Nicoleta-Mariana- reprezentant al Consiliului Local Racoviteni-

membru  comisie; 
Membri supleanti: 

- Robe Liviu-Sorin-consilier personal al primarului-membru comisie 
          Art.2     Atributiile comisiei de evaluare a ofertelor sunt urmatoarele: 

a)  Analizarea si selectarea ofertelor pe baza datelor,informatiilor si documentelor 
cuprinse in plicul exterior 

b) Intocmirea listei cuprinzand ofertele admise si comunicarea acesteia 
c) Analizarea si evaluarea ofertelor 
d) Intocmirea raportului de evaluare 
e) Intocmirea proceselor-verbale 
f) Desemnarea ofertei castigatoare 
 

       Art.3     Secretarul general al comunei Racoviteni va aduce la cunoştinţă tuturor 
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului , autorităţilor interesate –
Institutia Prefectului-judetul  Buzau si se va aduce la cunostiinta publica prin afisare pe site-
ul official al institutiei-www.racoviteni.ro 
 
 

PRIMAR, 
MANU VERGILIUS-LUIS 

               Contrasemnează, 
                                                                                  Secretar general 
 
                                                                       Ghioca Amalia-Cleopatra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 RAPORT DE SPECIALITATE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea inchirierii unui 
spatiu  în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al comunei 

Racovițeni, situat în incinta imobilului “Primăriei” 
 
 
 
     
 Prin   H.C.L. nr.12/31.03.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea 
inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al comunei 
Racovițeni, situat în incinta imobilului “Primăriei”, s-a aprobat demararea procedurii pentru 
inchirierea unui spatiu pentru farmacie umana in cladirea,,Primarie,,comuna Racoviteni, 
judetul Buzau 
         Primaria comunei Racoviteni a respectat toate prevederile legale in materie inclusive 
etapa de transparenta-anuntul privind organizarea acestei licitatii fiind facut public conform 
prevederilor legale. 
        In conformitate cu prevederile legale in materie este necesara desemnarea unei 
comisii pentru evaluarea ofertelor in vederea stabilirii ofertei castigatoare. 
        In baza art.196,alin.(1) , lit.b)art.338 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ propun domnului primar emiterea unei dispozitii pentru stabilirea 
comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatia publica organizata in data de 20.05.2021,in 
vederea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia farmacie umana 
 
 
 
 
 
 Secretar general 
                                                    Ghioca Amalia-Cleopatra 
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