ROMÂNIA
Judeţul Harghita
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ
DISPOZIŢIA

Nr. 51 din 06 aprilie 2021
privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractului având ca obiect: „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna
Tulgheș (DC 259-Pârâul Borvizului, DC 134-Poiana Nouă, DC 260-Poiana Veche,
DC 261- Fabricii)”
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere:
Anuntul de participare simplificat: SCN 1064152 / 28.02.2020;
Referatul nr. 1801 din 06.04.2021 al Compartimentului secretar UAT, prin care
se propune constituirea comisiei de analiză şi evaluare a ofertelor depuse aferente
proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Tulgheș (DC 259-Pârâul
Borvizului, DC 134-Poiana Nouă, DC 260-Poiana Veche, DC 261- Fabricii)” ;
Art 126 din Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02 iunie 2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privnd achiziţiile publice;
Contractul de finanțare nr. C0720RM00011772100589/30.10.2017 pentru
acordarea unui ajutor financiar nerambursabil în condițiile P.N.D.R.
Cu respectarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul
comunei Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.c) şi ale art.196 alin.(1) lit.b)
din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019.

DISPUNE:
Art. 1 – (1) Se constituie comisia de analiză şi evaluare a afertelor pentru
atribuirea contractului având ca obiect „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna
Tulgheș (DC 259-Pârâul Borvizului, DC 134-Poiana Nouă, DC 260-Poiana Veche, DC
261- Fabricii)”, în următoarea componenţă:
Preşedinte cu drept de vot : Zaharia Constantin;
Membri: Rîșnoveanu Gelu;
Salamon Beata;
Rezervă: Rîșnoveanu Cornelia
Art. 2.- (1) Se desemnează domnul ing. Cristea Claudiu Dumitru ca expert tehnic
cooptat din partea SC NOVA PROIECT SRL.
(2) În atribuţiile expertului cooptat intră verificarea conformităţii ofertelor cu
proiectul tehnic şi caietul de sarcini din punct de vedere tehnic şi economic;

(3) Se desemnează doamna Potoroacă Ana - Elena, din partea SC NOVA
PROIECT SRL, ca expert achiziţii publice, pentru a oferi sprijin şi consultanţă Comisiei
de evaluare în ceea ce priveşte elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare
parcurgerii procesului de evaluare .
Art. 3.- Atribuţiile comisiei de analiză şi evaluare a ofertelor sunt cele specificate
în art. 127 din HG nr. 395/2016.
Art. 4.- La data adoptării prezentei se revocă Dispoziția primarului nr. 47 din
28.04.2020.
Art. 5.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, doamnelor şi domnilor nominalizaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare.
PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 51 / 2020
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

0
1
2
3
06 / 04 / 2020
1
Semnarea dispoziției1)
____/____/2020
2
Comunicarea către prefectul județului2)
3+4
____/____/2020
3
Aducerea la cunoștință publică )
3+4
____/____/2020
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
____/____/2020
Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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