ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.333/2018
privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică a contractului :
Servicii de proiectare, fazele proiect tehnic şi detalii de execuţie, întocmirea documentaţiilor
pentru obţinerea avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor, verificarea tehnică a proiectării şi
asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de
intervenţie privind ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirii atelier şcoală + sală de
gimnastică + Săli de clasă, din cadrul Colegiului Naţional Aurel Vlaicu din municipiul Orăştie,
str. Gh.Lazăr nr. 8, municipiul Orăştie, Judeţul Hunedoara”

Primarul Municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
-Referatul Direcţiei tehnice nr.7877/31.05.2018, prin care se propune emiterea unei
dispoziţii privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor, pentru achiziţia publică a
contractului de servicii de proiectare, fazele proiect tehnic şi detalii de execuţie, întocmirea
documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor, verificarea tehnică a
proiectării şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiţii,,Lucrări
de intervenţie privind ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirii atelier şcoală + sală de
gimnastică + Săli de clasă, din cadrul Colegiului Naţional Aurel Vlaicu din municipiul Orăştie, str.
Gh.Lazăr nr. 8, municipiul Orăştie, Judeţul Hunedoara”
-Invitaţia de participare nr. SCN1001776 publicată în SEAP în data de 16.05.2018, pentru
derularea procedurii de achiziţie publică a obiectivului susmenţionat;
În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.126 şi art. 127 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din
Legea nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare
ale art. 63 alin(1) lit. d, alin. (5) lit. c şi ale art. 68 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1 Alin.(1).Numeşte comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică a
contractului, de servicii de proiectare, fazele proiect tehnic şi detalii de execuţie, întocmirea
documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor, verificarea tehnică a
proiectării şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări
de intervenţie privind ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirii atelier şcoală + sală de

gimnastică + Săli de clasă, din cadrul Colegiului Naţional Aurel Vlaicu din municipiul Orăştie, str.
Gh.Lazăr nr. 8, municipiul Orăştie, Judeţul Hunedoara” în următoarea componenţă:
1.ing. Cândea Horea - preşedinte
2.ing. Iacob Doru
- membru
3jr. Ardean Tatiana
- membru
4.ing. Pojoni Oliver
- membru
5.jr. Muntean Iulia
- membru
Alin.(2). Numeşte membrii supleanţi pentru comisia desemnată la alin.(1), astfel :
1. Ec. Lucia Jorza
2. Jr. Călin Costoiu
Art.2.Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr.
395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
Art.3.Prezenta dispoziţie se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia Tehnică şi
comisia numită la art. 1.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
-Membrilor comisiei;
-Direcţiei tehnice.
Data: 31.05.2018

PRIMAR,
ing. Ovidiu Bălan
Avizat
Pentru legalitate
SECRETAR,
jr.Teodor Iordan

