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DISPOZIŢIA NR.   241  /2022
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor  privind vânzarea  prin licitaţie publică  cu

strigare a unui  imobil ( centru de vinificaţie ) ,  aparţinând domnului PETRIŞORU IOAN
MARIUS fost Galofteanu  , situat în comuna Pădureni, judeţul Vaslui 

Având în vedere:
- referatul  nr. 4227  din 02.09.2022 întocmit de secretarul general al comunei prin care  propune
constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind vânzarea prin licitaţie publică  cu strigare a
bunurilor aflate în proprietatea privată a domnului Petrişoru Ioan Marius  fost 
( Galofteanu) ; 
 -Raportul  de  expertiză  tehnică  -  evaluare  nr.  1  din  01.09.2022  ,   întocmit  de  ing.  Boca
Gheorghe , expert tehnic judiciar , membru ANEVAR înregistrat cu nr.  4228 din 02.09.2022 la
Primăria comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;  
 -Anuntul  publicat  pe  pagina  de  internet  a  Comunei   Pădureni  ,  judeţul  Vaslui   şi  in
ziarul ,,Vremea Noua de Vaslui”- înregistrat la  nr.  4223 din 02.09.2022 ,, 
- Ordinul nr. 3293 /2016 privind aprobarea Procedurii privind evaluarea şi valorificarea bunurilor
sechestrate ; 
- 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   privind vânzarea  prin licitaţie publică
cu strigare a unui  imobil  ( centru de vinificaţie )  , aparţinând domnului PETRIŞORU IOAN
MARIUS fost Galofteanu  , situat în comuna Pădureni, judeţul Vaslui , după cum urmează: 

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

Membrii comisie:
- D-nul Diaconu Timi –consilier  superior la Comaprtimentul Financiar- Contabil  din
cadrul Primăriei comunei Pădureni;  
- D-na  Vasilachi Larisa-Evandia – consilier asistent achiziţii publice  la Compartimentul
Achiziţii Publice   din cadrul Primăriei comunei Pădureni;  

      Art.  2 (1) Se numesc ca membri  de rezerva  pentru membrii  comisiei  de evaluare
urmatorii:

a) Pentru  Presedinte:  Ţigănaşu  Ionuţ-  Alexandru    -   consilier  asistent  în  aparatul  de
specialitate al primarului;
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b) Pentru oricare dintre membri: Ionel Ionuţ – Dragoş  - consilier   asistent  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 Se aprobă Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezenta dispozitie. 
 
         Art.4 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. 5  Comisia de evaluare stabilită la Art. 1 din prezenta dispoziţie se va întruni la sediul
Primăriei  comunei  Pădureni  ,  vineri   16 septembrie 2022 ,  orele  11:00 ,  când va avea loc
sedinta publică de deschidere a ofertelor . 

           Art.6  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,  02 septembrie  2022 

Primar,
Diaconu Temistocle

                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                       
                             Secretar General UAT Pădureni 

Munteanu Mirela 




