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DISPOZIŢIA NR.  171 /2022
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea închirierii prin licitaţie publică
a unui spaţiu în suprafaţă de 62 mp, aparţinând domeniului  privat al comunei Pădureni , situat

în comuna Pădureni, judeţul Vaslui 

Având în vedere:
 -H.C.L. nr. 20 / 2022 privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea inchirierii, a unui spaţiu
în suprafaţă de 62  mp, aparţinând domeniului privat al comunei Pădureni , judeţul Vaslui; 
 -Anuntul publicat pe pagina de internet a Comunei  Pădureni , judetul Vaslui ,in ziarul ,,Vremea
Noua  de  Vaslui,,  şi  Monitorul  Oficial,,  cu  privire  la  organizarea  licitatiei  publice  pentru
inchirierea spatiului sus mentionat ; 
 -Prevederile  art.338 alin.(1)coroborat cu art.  317, lit.b) din O.U.G. nr57/2019 privind Codul
Administrativ cu modicarile si completarile ulterioare;
 - In temeiul prevederilor art.196,alin.(1)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare ; 

Diaconu Temistocle, Primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

DISPUN:

        Art.1 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor in vederea inchirierii a unui spaţiu în
suprafaţă de 62 mp, aparţinând domeniului  privat al comunei Pădureni , situat în
incinta piscinei din  comuna Pădureni, judeţul Vaslui dupa cum urmeaza: 

Presedinte comisie :
 - Pascal Costică  – viceprimar- comuna  Pădureni ; 

Membrii comisie:
- Buciumaş Silviu –reprezentant al Consiliului Local Pădureni; 
- Popa Jănică –reprezentant al Consiliului Local Pădureni ; 

Secretar comisie : 
- Munteanu Mirela  – secretarul general al comunei Pădureni  ;

      Art. 2 Se desemnează Comisia de contestaţii :
 
Presedinte comisie :

 - Diaconu Timi  – consilier superior - aparatul de specialitate al primarului – comuna
Pădureni ; 

Membrii comisie:
- Ciulei Cătălina  -reprezentant al Consiliului Local Pădureni; 
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- Sandu Andrian  -reprezentant al Consiliului Local Pădureni ; 
Secretar comisie : 

- Munteanu Mirela  – secretarul general al comunei Pădureni  
         Art.3 Atributiile comisiei de evaluare a ofertelor sunt urmatoarele:

 a) Analizarea si selectarea ofertelor pe baza datelor,informatiilor si documentelor
cuprinse in plicul exterior;  
b) Intocmirea listei cuprinzand ofertele admise si comunicarea acesteia ;
c) Analizarea si evaluarea ofertelor ;
d) Intocmirea raportului de evaluare ;
e) Intocmirea proceselor-verbale ;
f) Desemnarea ofertei castigatoare. 

           Art.4 Secretarul general al comunei  Pădureni va aduce la cunoştinţă compartimentelor
din aparatul de specialitate al primarului , – Institutia Prefectului-judetul Vaslui  si se va aduce la
cunostiinta publica prin afisare pe siteul official al institutiei-www.padurenivs.ro. 

Pădureni, 30 mai 2022 

Primar,
Diaconu Temistocle

                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                       
                             Secretar General UAT Pădureni 

Munteanu Mirela 


