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Nr. 343/ 09.01.2023 

 

 
                                                                                             SE APROBĂ, 
                                                                                      ORDONATOR PRINCIPAL  DE CREDITE 

                                                                                                                                  PRIMAR 

           ec. Constantin STROE 

  

 
Proces -Verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor 

 

 

Încheiat astăzi, 09.01.2023, orele 12:00 cu ocazia şedinţei de deschidere a ofertelor depuse în 

vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect ,, Delegarea 

Serviciului de gestionare a câinilor fără stâpân, capturaţi de pe raza comunei Şotânga, judeţ 

Dâmboviţa, prin contract de concesionare”.  

Modalitatea de atribuire : Achiziţie directă 

Cod cpv – 85200000-1 Servicii veterinare ( Rev.2). 

Anunţ de achiziţie directă:  

- pe site-ul e-licitaţie.ro, anunţ de publicitate nr. ADV1338056 din data de 23.12.2022; 

- pe site-ul https://www.sotanga.ro/, invitaţie de participare nr. 19832/23.12.2022. 

Valoarea estimată a achiziţiei: 270.000 lei fără TVA. 

Cod CPV 85200000-1 Servicii veterinare. 

Limba de redactare a ofertei: limba română.  

Termen limită depunere oferte: 09.01.2023, orele 12:00. 

 

   Comisia de evaluare numită prin Dispoziţia Primarului nr. 4, din data 06.01.2022 compusă din: 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume         Rolul în cadrul comisiei de evaluare  

1. Dinescu Gabriel- şef serviciu Poliţie 

locală,Situaţii de Urgenţă , PSI, Protecţia 

civilă şi SSM;  

 

Preşedinte cu drept de vot  

2. Iancu Roxana Elena- consilier achiziţii 

publice 

Membru şi secretar comisie 

3. Mihai Robert Cristian- poliţist local Membru 

 

s-a întrunit astăzi 09.01.2023, orele 12:00, la sediul autorităţii contractante, pentru deschiderea 

ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii de ,, Delegare a 

Serviciului de gestionare a câinilor fără stâpân, capturaţi de pe raza comunei Şotânga, judeţ 

Dâmboviţa, prin contract de concesionare”. 
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            Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a 

organizat în conformitate cu: 

- Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelopr metodologice de aplicare a 

Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- După caz, alte acte normative ( www.anap.gov.ro). 

 Preşedintele comisiei invită membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de 

confidenţialitate, imparţialitate şi disponibilitate, care se anexează prezentului proces verbal de 

deschidere.  

 Ca răspuns la anunţul de achiziţie directă nr. ADV1338056 din 23.12.2022, invitaţie de 

participare nr. 19832/23.12.2022 privind achiziţia publică directă având ca obiect ,, Delegarea 

Serviciului de gestionare a câinilor fără stâpân, capturaţi de pe raza comunei Şotânga, judeţ 

Dâmboviţa, prin contract de concesionare”, se constată că până la  termenul limită de depunere a 

ofertelor, respectiv până la data  09.01.2023, orele 12:00,  nu a fost depusă nicio ofertă, iar 

preşedintele comisiei de evaluare declară închisă  şedinţa de deschidere a ofertelor. 

 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal, astăzi 09.01.2023, într-un singur 

exemplar în original, la sediul autorităţii contractante.  

   
 Comisia de evaluare: 

 
Nr. 

Crt. 

          Nume şi prenume      Rolul în cadrul comisiei        

 de evaluare  

            Semnătura 

1. Dinescu Gabriel- şef serviciu 

Poliţie locală,Situaţii de Urgenţă,  

PSI, Protecţia civilă şi SSM;  

Preşedinte cu drept de vot   

2. Iancu Roxana Elena- responsabil 

achiziţii publice 

Membru şi secretar comisie  

3. Mihai Robert Cristian- poliţist 

local 

Membru  
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