
Primarul orasului Seini 
 

 

D I S P O Z I T I A   nr. 190/2021 

 

Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari suplimentare aferente 

obiectivului: “RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC, CASA BAY, DIN ORASUL SEINI 

IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU MULTICULTURAL” 

 

                                            Primarul Orasului Seini, 

 

 Avand in vedere : 

             Referatul de specialitate prezentat de catre Compartimentul de specialitate - Achizitii Publice 

impreuna cu comisia de evaluare, desemnata prin dispozitia nr.141/02.08.2021, din cadrul Primariei 

orasului Seini cu nr.10355/24.09.2021, prin care se motiveaza necesitatea anularii prezentei proceduri 

identificate cu nr. SCN1092691/09.09.2021, ca urmare a faptului ca nu poate fi respectata legislatia in 

domeniul achizitiilor publice, art. 2, alin. 2 din Legea 98/2016, actualizata si a documentatiei de 

atribuire publicata in platforma electronica SEAP; 

 Tinand cont de prevederile art. 211 lit. b), art. 212, alin. 1 lit. c si a alin. 2 din legea 98/2016 

privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 395/2016 

pentru aprobarea normelor de aplicare  a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 In baza prevederilor art. 155, alin. 1, lit. e, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

D I S P U N E 

 

 Art. 1. Se aproba anularea procedurii de atribuire prin procedura simplificata a contractului de 

de executie lucrari suplimentare aferente obiectivului: “RESTAURAREA MONUMENTULUI 

ISTORIC, CASA BAY, DIN ORASUL SEINI IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU 

MULTICULTURAL”, cu termen limita de depunere a ofertelor finalizare data de 27.09.2021, in 

temeiul prevederilor art. 212 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 2 – Prezenta dispozitie se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetul Maramures; 

- Serviciului economic si resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Compartimentului de achizitii publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Platforma electronica SEAP, operatorilor inscrisi la procedura; 

- Se publica pe site. 

 

 

 

 

        Seini la                                                                              Primar,   

     24.09.2021                                                           ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

 

       Avizat pentru legalitate 

           Secretar general, 

           Danci Gabriela  


