
Primarul orașului Seini 

 

D I S P O Z I Ț I A   nr. 74/2020 
 

Privind  numirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție  

pentru ’’Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor 

mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 9 B, Obiectivul specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii 

populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania – orasul Seini’’ 

 

 

Primarul orașului Seini: 

Având în vedere : 

Referatul nr. 4226/11.05.2020 a responsabilului cu achizițiile publice cu privire la necesitatea 

demarării procedurii de achiziție și a numirii comisiei de evaluare a ofertelor, 

În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și 

completările ulterioare, a HG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările si completările ulterioare, 

În baza art. 155, alin. 1, lit. d, alin. 5, lit. a si c si art. 196 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

D I S P U N E 

 

ART.1. Se numește comisia de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție pentru proiectul 

’’Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici 

si mijlocii, Prioritatea de Investitii 9 B, Obiectivul specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei 

in orasele mici si mijlocii din Romania – orasul Seini’’, în următoarea componență: 

1. Barbul Vasile          - administrator Public               Presedinte  

2. Szilagy Stefan        - sef serviciu administratie, urbanism si agricol - Membru 

3. Ștef Andrada          - responsabil achiziții                Membru 

4. Bogdan Raul          - inspector urbanism                  Membru 

5. Chis Cristina          - inspector serviciul economic   Membru 

  Membri de rezervă: Olah Timeea si Filipas Calin 

 

ART. 2.Se desemnează dl Puscas Bogdan în calitate de expert cooptat pe lângă comisia de evaluare a 

ofertelor din cadrul procedurii de achiziție de mai sus. 

 

ART. 3.Comisia de evaluare își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legii nr. 98/2016 și 

a HG nr.395/2016. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt conform art.127 din HG nr. 395/2016. Toți 

membrii comisiei de evaluare au drept de vot. 

 

ART. 4.Prezenta se comunică la: 

- Instituția Prefectului Județului Maramureș. 

- Membrilor  comisiei. 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- La dosar. 

 

Seini la  15.05.2020 

 

Avizat pentru legalitate,                                                                      Primar,   

    Secretar general,                                                             ec. Tulbure Gabriela Florica 

               Danci Gabriela 
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