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DISPOZIŢIA  nr. 219
de numire a comisiei de evaluare a ofertelor pentru  “Achizitionarea  de dotări pentru

obiectivul „Reabilitare şi Modernizare Cămin Cultural din localitatea Pădureni”, comuna
Pădureni  judeţul Vaslui  în cadrul proiectului cu acelaşi nume

               -In scopul atribuirii contractului de achizitie publica “Achizitionarea  de dotări pentru
obiectivul  „Reabilitare  şi  Modernizare  Cămin Cultural  din localitatea  Pădureni”,  comuna
Pădureni  judeţul Vaslui  în cadrul proiectului cu acelaşi nume ; 

În conformitate cu prevederile : 
 art.  113  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
 art.  23  din Legea nr.  273/2006  privind finanţele  publice  locale,  cu modificările  și

completările ulterioare;
 art. 126 și art. 127 din Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din  Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile  publice,  cu modificările și  completările  ulterioare,  aprobata prin
Hotărârea Guvernului nr.395/2016

În temeiul prevederilor art.155 alin. (1)  litera “a”  şi alin. (4)  litera “a” şi art. 196 alin. (1)
litera “b” din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi
completată ulterior;

            Diaconu Temistocle, primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui,

DISPUN:
           Art.1  Se constituie comisia de evaluare, a ofertelor pentru  “Achizitionarea  de dotări
pentru  obiectivul  „Reabilitare  şi  Modernizare  Cămin  Cultural  din  localitatea  Pădureni”,
comuna Pădureni   judeţul  Vaslui   în  cadrul  proiectului  cu  acelaşi  nume , cu  urmatoarea
componenta:

Presedinte: Pascal Costica , avand functia de Viceprimar al Comunei Padureni - cu drept de vot;
Membrii: 

- Popov  Sergiu-Lucian  –  consilier  achiziţii  publice,  în  aparatul  de  specialitate  al
primarului;

- Ţigănaşu Ionuţ-Alexandru – consilier  asistent în aparatul de specialitate al primarului;
- Ionel Ionuţ- Dragoş - consilier asistent în aparatul de specialitate al primarului;

 
Art.2  (1) Se numesc ca membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare urmatorii:
a) Pentru Presedinte:  Dănilă Valentin  -   consilier  superior  în aparatul  de specialitate  al

primarului;
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b) Pentru  oricare  dintre  membri:  Diaconu  Timi   -  consilier   superior  în  aparatul  de
specialitate al primarului;

(2)  Inlocuirea unui membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva se poate realiza
numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita nu are posibilitatea, din motive obiective, de
a-si indeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare.
(3)  In cazul aplicarii inlocuirii,  calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluata de
catre  membrul  de rezerva,  care isi  va exercita  atributiile  corespunzatoare  pana la  finalizarea
procedurii de atribuire.

            Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele nominalizate la
art. 1,  si art. 2 , care vor îndeplini atribuţiile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii raspunde presedintele
comisiei de evaluare, domnul viceprimar Pascal Costica.

Art.5  Prezenta dispozitie se comunica la:
-Institutia Prefectului Judetului Vaslui; 
-Primarului Comunei Padureni; 
-Compartimentului Achizitii Publice; 
-Persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta dispozitie.

Pădureni,  11 octombrie 2021

      Primar,
Diaconu Temistocle

                                                                    
   Contrasemnează 

        Secretar General UAT Pădureni 
                                                                                                                             Munteanu Mirela                                                    


