
Primarul orașului Seini 

 
 

D I S P O Z I Ț I A   nr.  08/ 2022 
privind  necesitatea numirii unei comisii de organizare procedura,verificarea documentatiei  de atribuire 

,evaluare si desemnarea unui castigator ,in vederea contractarii a 2 mijloace de  transport prevazute in 

cadrul proiectului ’’Lucrari de construire in vederea reducerii emisiilor de carbon in orasul Seini, prin 

crearea unei infrastructuri de transport eco-frendly’’ 

Primarul Orașului Seini 
Având în vedere : 

-necesitatea demararii procedurilor de achizitie a 2 mijloace de  transport prevazute in cadrul 

proiectului’’Lucrari de construire in vederea reducerii emisiilor de carbon in orasul Seini, prin crearea 

unei infrastructuri de transport eco-frendly’’ 

În temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, OG 

21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

In baza art. 155, al. 1, lit. d și art. 196, al. 1, lit. b, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

D I S P U N E 

ART.1. Se numește comisia de organizare procedura,verificarea documentatiei  de atribuire ,evaluare si 

desemnarea unui castigator ,in vederea contractarii a 2 mijloace de  transport prevazute in cadrul 

proiectului’’Lucrari de construire in vederea reducerii emisiilor de carbon in orasul Seini, prin crearea 

unei infrastructuri de transport eco-frendly’’, în următoarea componență: 

1. Barbul Vasile – Administrator public – Manager proiect -presedinte comisie; 

2. Lohan Alisa – Inspector economic – membru comisie 
3. Bogdan Raul – Arhitect sef – membru comisie 

4. Danci Gabriela – Consilier Juridic – membru comisie 

5. Stef Andrada Maria – Responsabil achizitii – membru comisie 

6. Trif Liliana- Inspector economic – membru de rezerva si  
7. Istrate Calin-Sef SVSU –membru de rezerva  

8. Radu Ioan Florin – expert cooptat. 
 ART. 2. Prezenta se comunică la: 

Instituția Prefectului Județului Maramureș. 

- Membrilor  comisiei. 
- Serviciului economic si resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Se publica pe site. 
Seini la  18.01.2022 

Avizat pentru legalitate,                                                                     Primar,   

            Secretar general                                                            ec. Tulbure Gabriela Florica 

                     Sasca Ovidiu  
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