ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA SPANTOV
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurilor de achizitie
publica privind atribuirea contractului de servicii, proiectare faza PT+DDE si asistenta
tehnica pentru obiectivul de investitii „Asfaltare strazi in comuna Spantov, judetul Calarasi”
Silviu Niki GHEORGHESCU – primar al comunei Spantov , judeţul Calarasi
Având in vedere:
- referatul nr. 1296/22.03.2018 întocmit de către doamna Miu Lenuta, responsabil achizitii
publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Spantov, judetul
Calarasi;
- prevederile legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (2) din HGnr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica
locala;
În baza prevederilor art.63 alin.(1) litera d) coroborat cu alin.(5) lit. a) si in temeiul art.68
alin.(1) si al art. 117 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,;
D I S P U N E;
Art.1 Se constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurilor de achizitie
publica privind atribuirea contractului de servicii, proiectare faza PT+DDE si asistenta
tehnica pentru obiectivul de investitii „Asfaltare strazi in comuna Spantov, judetul Calarasi”,
care va fi constituita din:
Nr. Numele si
crt. prenumele
1.
TOMA Cornel

Functia in cadrul
comisiei
Presedinte

2.
3.

CORTEL Marin
Aurel
RADU Jean

Ocupatia sau profesia

Observatii
Cu drept de vot

Membru

Viceprimar comuna
Spantov
Consilier superior

Membru

Sef SVSU

Cu drept de vot

Cu drept de vot

Art.2

Membrii de rezerva ai comisiei stabilite conform art. 1 al prezentei dispozitii sunt:
1. TITRAT Elena- consilier superior;
2. NEGOITA Vasile-consilier superior.
Art.3 Comisia isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Secretarul comunei Spantov, judeţul Calarasi va comunica tuturor celor interesaţi
prevederile prezentei dispoziţii
PRIMAR COMUNA SPANTOV,
Silviu Niki GHEORGHESCU
Nr.51
Emisa la comuna Spantov
Astăzi, 22 martie 2018
Avizat de legalitate,
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL SPANTOV
Str. Calarasi, nr. 84, sat Spantov, comuna Spantov,
judeţul Călăraşi, CP-917230,
Tel./ fax: 0242522148/0242522143
Nr. 1296/22.03.2018

e-mail: primariaspantov@gmail.com;
http://www.comunaspantov.ro

REFERAT
Subsemnata Miu Lenuta in calitate de responsabil achizitii publice in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Spantov, prin prezentul va aduc la
cunostinta necesitatea emiterii adoua dispozitii dupa cum urmeaza:
1. emiterea unei dispozitii privind desemnarea unei persoane responsabile cu
completarea si actualizarea Formularelor de integritate aferente procedurilor de
atribuire derulate de catre Comuna Spantov, judetul Calarasi;
2. emiterea unei dispozitii prin care sa fie numita o comisie evaluare a ofertelor aferente
procedurilor de achizitie publica privind atribuirea contractului de servicii, proiectare
faza PT+DDE si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii „Asfaltare strazi in
comuna Spantov, judetul Calarasi”, care va fi constituita din:
Nr. Numele si
crt. prenumele
1.
TOMA Cornel

Functia in cadrul
comisiei
Presedinte

2.

Ocupatia sau profesia

Observatii

Viceprimar comuna
Spantov
Consilier superior

Cu drept de vot

CORTEL Marin Membru
Cu drept de vot
Aurel
3.
RADU Jean
Membru
Sef SVSU
Cu drept de vot
Membrii de rezerva ai comisiei stabilite conform art. 1 al prezentei dispozitii sunt:
1. TITRAT Elena- consilier superior;
2. NEGOITA Vasile-consilier superior.
Responsabil Achizitii publice,
MIU Lenuta

