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D I S P O Z I Ț I E 

 
PRIVIND  CONSTITUIREA COMISIEI  DE  EVALUARE A  OFERTELOR  PENTRU  ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

DE   PROIECTARE  PENTRU  ACTUALIZAREA  PROIECT TEHNIC  REST  DE  EXECUTAT  ȘI  EXECUȚIE  LUCRĂRI „ 
CONTINUARE  LUCRĂRI  CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL  P + E,  ÎMPREJMUIRE  ȘI  BRANȘAMENTE UTILITĂȚI  ÎN 

COMUNA  ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA – REST DE EXECUTAT ” 
 

      Având în vedere referatul d-nei Milu Nicoleta, consilier achiziții publice, cu privire la constituirea 
Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare pentru actualizarea 
Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări construire Centru Medical P + E, 
Imprejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, judetul Prahova – rest de executat ” . 

      În conformitate cu  prevederile legale cuprinse în:  

      -  Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

      - art.126 și art.127 din HGR nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului –cadru din Legea nr.98/2016 
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;    

      În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziție : 

      Art.1.Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de 
proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări 
construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul Prahova- 
Rest de executat ” în următoarea componență : 

 

FUNCȚIA  ÎN  COMISIA DE EVALUARE  
A  OFERTELOR 

NUMELE   ȘI  PRENUMELE 

PREȘEDINTE CU DREPT  DE  VOT MILU NICOLETA, consilier, Achiziții Publice 

MEMBRU PARASCHIV ILEANA  - CRISTINA, inspector, Compartiment 
Taxe, Impozite, Financiar, Contabil. 

MEMBRU PINȚĂ CONSTANTIN – ADRIAN, consilier, Compartiment 
Urbanism și Amenajarea, Teritoriului. 

MEMBRU DE REVERZĂ VOINEA GABRIELA - MĂDĂLINA, inspector, Compartiment 
Taxe, Impozite, Financiar, Contabil. 

       

       Art.2. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului, membrii comisiei de evaluare au 
următoarele obligații : 

- de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de 
interese prevăzute în actele normative în vigoare, în scopul evitării denaturării concurenței și al 
asigurării tratamentului egal pentru operatorii economici. 

- de a păstra confidentialitatea asupra conținutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum și 
asupra oricaror alte informații prezentate de către candidați/ofertanți. 

 

 



- de a semna de la data deschiderii ofertelor și până la finalizarea acesteia declarația privind absența 
conflictului de interese. 

- de a îndeplini toate atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în Legea nr.98/2016 privind achizițiile 
publice precum și alte acte normative cu aplicabilitate în domeniul achizițiilor publice.      

     Art.3.Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 privind conteciosul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

     Art.4.Prezenta dispoziție va fi difuzată prin grija secretarului general al comunei Adunați, comisiei 
constituită la art.1, Prefectului judetului Prahova și se va aduce la cunostință publică prin publicarea pe site-
ul Primăriei comunei www.comunaadunati.ro. 
 

 
  P R I M A R,             CONTRASEMNEAZĂ   PENTRU   LEGALITATE, 

  OCTAVIAN   NEGOTEI     SECRETAR   GENERAL,   

                                                                                                                   PETRUȚA TERMENTU    

 

ADUNAȚI, 29.05.2020 
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