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DISPOZITIE
Privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a

contractului de furnizare/servicii/executie lucrari in cadrul proiectului:
”Racorduri canalizare in localitatea Ciclova Romana, Jud. Caras-Severin”

Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

Avand in vedere :
- Referatul  nr.  2225  din  19.09.2022,  prin  care  se  propune  numirea  unei

Comisii  de  evaluare  pentru  procedura  de  atribuire  a  contractului  de
furnizare/servicii/executie lucrari in cadrul proiectului “Racorduri canalizare
in localitatea Ciclova Romana, judetul Caras-Severin”

- Legea 98 din 19 Mai 2016 privind achizitiile publice
- Art. 8, alin. 2 lit. a), art. 11 alin. 1 lit a), art. 126 alin. 1, 2 si 3, art.127 si

art.128  din  HG  395/2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare a prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind  achizițiile publice

      În  temeiul  art.  155  si  art.196  alin.  (1)  lit.  b)  din O.U.G.  nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

DISPOZIŢIE :

Art.  1  –  Se  constituie  Comisia  de  evaluare  pentru  procedura  de  atribuire  a
contractului  de furnizare/servicii/executie  lucrari in  cadrul  proiectului  “Racorduri
canalizare  in  localitatea  Ciclova  Romana,  judetul  Caras-Severin”,  în  următoarea
componenţă : 

Presedinte cu drept de vot – Parvu Dumitru-Daniel
Membru comisie de evaluare – Becker Veronica
Membru comisie de evaluare – State Florica

Art.  2  –   Se  propun  experti  cooptati,  conform prevederilor  Legii  98/2016  si  HG
395/2016,  in  cadrul  comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  pentru  atribuirea  contractului  de
furnizare/servicii/executie  lucrari in  cadrul  proiectului  ”Racorduri  canalizare  in  localitatea
Ciclova Romana, Jud. Caras-Severin”, urmatorii experti:

Razvan  David  -  Expert  cooptat  -  evaluare  DUAE,  documente  de  calificare,
documente suport DUAE si aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice privitoare la
propunerea tehnica si financiara, propunere tehnica si financiara.

Art. 3  –   Comisia isi va desfasura activitatea in baza prevederilor legale in
vigoare.



Art. 4 – Primarul comunei Ciclova Romana va urmari ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei dispozitii.

Art.  5  –  Secretarul  comunei  va  aduce  la  cunoştinţa  publica,  a  titularilor,
serviciilor,  compartimentelor  si  autorităţilor  vizate  si  interesate,  prevederile
prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Caras Severin.

    Nr. 90 din 19.09.2022

                  PRIMAR                                                      SECRETAR GENERAL
            Golu Mircea–Catalin                                               Becker Veronica


