ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA ALEXENI
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii
contractului având ca obiect proiectare si realizare lucrari pentru “Sistem de
supraveghere video stradala, comuna Alexeni”

PRIMARUL COMUNEI ALEXENI , JUDEȚUL IALOMIȚA .
Având in vedere :
- referatul compartimentului de specialitate , inregistrat sub nr. 2655 din 22.07.2021
privind necesitatea numirii unei comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului
având ca obiect proiectare și execuție lucrări pentru “Sistem de supraveghere video stradala,
comuna Alexeni”;
- prevederile art. 7, alin 5 din Legea nr. 98 /2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 43 din HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile art. 126 si 127 din HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
In temeiul art. 196 alin (1) litera b) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57 /2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE :
Art.1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având
ca obiect proiectare și executie lucrări pentru “ Sistem de supraveghere video stradala, comuna
Alexeni ”, în următoarea componență :
- Presedinte al comisiei cu drept de vot - d-nul Tudor Vasile - viceprimar;
- Membrii
- d-nul Iancu Leon – referent;
- d-na Barbu Ecaterina – referent;

Art. 2. (1) . Se desemnează membru de rezervă pentru comisia de evaluare a ofertelor :
- d-na Mitu Elena – membru de rezervă , referent compartimentul impozite și taxe.
(2). Înlocuirea unui membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă se poate
realiza numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective,
de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.
(3). În cazul aplicării înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată
de membru de rezervă care își va exercita atribuțiile corespunzătoare până la finalizarea precedurii
de atribuire .
(4). Comisia îşi va desfăsura activitatea pe toată durata desfăsurarii procedurii de achiziţie
publică.
Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează
Comisia constituită la art. 1 din prezenta dispoziție si va fi comunicata prin grija secretarului
general al comunei Alexeni persoanelor nominalizate la art.1, compartimentului achizitii publice
si Institutiei Prefectului Judetul Ialomita.

PRIMAR,
Cretu Ion
____________

Nr. 103
Emisă la Alexeni .
Astăzi 22.07.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al comunei,
Dinu Marina
___________

