
 
 
ROMÂNIA                                           
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA OANCEA 
                                                          

DISPOZIŢIA nr. 13 

din 22 ianuarie 2020 
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare 

și execuție lucrări de extindere front captare apă-rețea aducțiune apă in cadrul proiectului de 
investiții: „EXTINDERE FRONT CAPTARE APĂ – REȚEA ADUCȚIUNE APĂ IN SAT 

OANCEA, COMUNA OANCEA, JUDEȚUL GALAȚI” 
 

              Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Având în vedere referatul înregistrat la nr.217 din 22.01.2020 privind necesitatea numirii 

comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin licitație a contractului de proiectare și 
execuție lucrări de extindere front captare apă-rețea aducțiune apă în cadrul proiectului de 
investiții: „EXTINDERE FRONT CAPTARE APĂ – REȚEA ADUCȚIUNE APĂ IN SAT 
OANCEA, COMUNA OANCEA, JUDEȚUL GALAȚI” 

             În conformitate cu:  

 - Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - art. 126 şi art. 127  din H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 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; 
 - art. 155, alin. (1), lit. e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi 
completările ulterioare; 

 În baza art. 196 alin. (1) lit.(b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

 
D I S P U N E : 

 
Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având 

ca obiect proiectare și execuție lucrări de extindere front captare apă – rețea aducțiune apă în cadrul 
proiectului de investiții: „EXTINDERE FRONT CAPTARE APĂ – REȚEA ADUCȚIUNE APĂ 
IN SAT OANCEA, COMUNA OANCEA, JUDEȚUL GALAȚI” în următoarea componenţă: 

Preşedinte cu drept de vot:  
Brat Nicoleta – consilier IA   

Membri cu drept de vot:     
  1 . Chiriloaie Doinița – consilier principal 

2 . Ciubotariu Aurora – referent II 
      

Art. 2. Se nominalizează ca membri de rezervă pentru comisia numită la art.1, următorii :   
1 . Sârbu Neculina – consilier principal  



  
               Art. 3  In scopul sprijinirii activității de evaluare, se desemnează domnul MACOVEI 
CRISTIAN-MIHAI ca expert extern cooptat pe lângă comisia de evaluare, din partea furnizorului 
de servicii auxiliare – S.C OFFICE PROIECTE SRL – Iasi. 
 
              Art. 4.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele nominalizate la 
art. 1 şi art. 2 care vor îndeplini atribuţiile cuprinse în H.G. nr. 395/2016. 
  
               Art. 5.   Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate, Instituției Prefectului 
precum şi altor instituții interesate. 
           

 

                    PRIMAR,                                                             Contrasemnează pentru legalitate           

               Secretar General, 

  Victor CHIRILOAIE.                                                               Elisabeta DIMA.                                                    

                       

 


	din 22 ianuarie 2020

