
                     

                                                                                                                
 ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 
PRIMARUL COMUNEI      

DISPOZIŢIE 

 
cu privire la constituirea comisiei pentru  evaluarea ofertelor în vederea  atribuirii  contractului  de achiziţie publică pentru 

executarea   lucrării  „ 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 de Achizitii Publice  

din cadrul Primariei Comunei Baita de sub Codru, prin care se motiveaza necesitatea organizarii prezentei 

proceduri,  

 Având în vedere prevederile Legii nr.98/2016 cu privire achiziţie publică,cu modificările şi com- 

pletările ulterioare,prevederile art.126 alin 1 și 3   din HGR nr. 395/2016 de aprobare a normelor de aplicare a 

acesteia,cu modificările şi completările ulterioare ; 

  In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”, 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. 

   Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş; 
 

            DISPUNE :   
 

  Articolul 1. Se  constituie comisia  pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului 

de achiziţie publică pentru executarea lucrarii de „ Modernizare camine culturale in localitatile Baita de sub 

Codru si Urmenis, Comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures’’ în următoarea componenţă; 

Numele şi prenumele              Funcţia                                                  Funcţia în comisie 

1. POP  TRAIAN                    -viceprimar al comunei                           Preşedinte  (cu drept de vot) 

 2. RUS CRISTELUȚA-IULIANA                    Inspector                                                   Membru   

            3. ROGOZ RAREȘ-VALERIU                       –referent                                     Membru 

                     Articolul 2. Se nominalizează  ca membru de rezervă pentru comisia numită la art. 1,următoarea 

persoană; BANCOȘ SIMONA-NADIA-inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.  

         Articolul 3. – Comisia de evaluare a ofertelor isi va desfasura activitatea, in conformitate cu  

prevederile legale in vigoare referitoare la achizitiile publice.        

                     Articolul 4. Prezenta se comunică : 

   -Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş 

   -Membrilor Comisiei 

-Compartimentului financiar-contabil 

-Compartimentului de Urbanism și Achizitii Publcie 
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                                                             DUMUŢA   AUREL   

 

          Avizat 

         Secretarul Comunei 
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