
                                                                                     
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

DISPOZIŢIE 
privind anularea procedurii de atribuire a contractului de executie a lucrarii:  

„ Modernizare camine culturale in localitatile Baita de sub Codru si Urmenis,  

Comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures’’ 

 

 Avand in vedere referatul de specialitate prezentat de catre compartimentul  Achizitii Publice și Ur-

banism din cadrul Primariei Comunei Baita de sub Codru, prin care se motiveaza necesitatea anularii prezen-

tei proceduri ca urmare a faptului ca pana la termenul limita nu s-a depus nicio oferta;  

 Tinand cont de prevederile art. 211 lit. b), art. 212 alin. 1 lit. a)  Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentrui aprobarea nor-

melor de aplicare  a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile public, cu modificarile si completarile 

ulterioare,, 

             In baza prevederilor art. 63 alin. 1, lit. e, art. 68, şi art.115  aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007,cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş; 

 

D I S P O Z I T I E: 

 

 Art. 1. Se aproba anularea procedurii de atribuire a contractului de lucrari„ ,,Modernizare camine 

culturale in localitatile Baita de sub Codru si Urmenis, Comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures’’, 

cu termen limita de depunere a ofertelor, in temeiul prevederilor art. 212 alin. (1) lit. a, din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

           Art. 2 . Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ; 

-Institutiei Prefectului județului Maramures, 

-compartimentului de Achizitii Publcie și Urbanism din cadrul Primariei Baita de sub Codru, 

-Membrilor comisiei de selectie a ofertelor. 

 

 

 
PRIMAR 

 

                      DUMUŢA  AUREL 

 

                                   AVIZAT         

                                                                                    pentru legalitate    

Secretarul comunei 

TRAIAN   DRAGOŞ 

 Băiţa de sub Codru  

 la 26.11.2018. 

Nr.  111  

  


