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ROMANIA
JUDETUL iYEAMT
coMrINA TA$CA

PRIMAR

DISPOZITIE
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru: Servicii de proiectare fazaProiectTehnic,

asisten{d tehnic[ din partea proiectantului gi execufie lucr[ri pentru proiectul ,,Extindere, modernizare qi
dotare dispensar in comuna Taqca, judelul Neamf', finan{at prin PNDL

Ursache Daniela, primarul comunei Taqca, judelul Neam{, ales la data de 05 iunie 2016;
Av0nd in vedere:
Referatul nr.73l1 din 20.11.2018 intocmit de cdtre domnul Gudula Ionuf-Daniel, consilier in

cadrul compartimentului Achizifii publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Taqca,
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor;

findnd cont de prevederile:

Legii9812016 privind achiziliile publice, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;
Art. t26-131 din H.G. 3951 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicE/ acordului-cadru din Legea nr.98/
2016 privind achizifiile publice,

in temeiul drepturilor conferite de:

Art.68, alin. (1) qi ale art. 115, alin (1), lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia
public[ localtr, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

DISPUIIE:
Art. 1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizi{ie

publicd pentru: Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenfi tehnicd din partea proiectantului qi

executie lucriri pentru proiectul ,,Extindere, modernizare qi dotare dispensar ln comuna Taqca, judelul
Neamf', finan{at prin PNDL in urmtrtoarea componenttr:

1. Preqedinte - Chiciu Vasile, Viceprimar Comuna Taqca - cu drept de vot
2. Membru - Gudula lonuf, consilier achizilii publice
3. Membru - Luca Diana, consilier programe europene Comuna Tagca

4. Membru supleant - Verdeq Raluca, consilier UAT Comuna Tagca

5. Membru supleant - Moga Claudia Elena, consilier financiar-contabil
Art. 2 Comisia de evaluare prevlzutd la Art. 1 igi va desfdqura activitatea in conformitate cu

procedura de lucru stabilitd prin Legea 9812016 privind achizitiile publice, gi a H.G. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizi{ie publicd/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achizi{iile publice;
Art. 3 Membrii Comisiei men{ionate la Art.1 vor duce la lndeplinire prevederile prezentei

dispozilii.
Art. 4 Prczenta dispozilie va fi comunicatd prin grija secretarului comunei, persoanelor

nominalizate la art. 1, responsabilului cu atribulii de Resurse Umane din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Tagca, Institu{iei Prefectului Jude}ului Neamf, pentru controlul
legalitdtii actului administrativ.

Art. 5 La data emiterii prezentei dispozilii, orice altd dispozilie contrard acesteia iqi lnceteazd

aplicabilitatea.
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