ROMANA
JUDETUL NEAMT
PRIMARUL COMUNEI TARCAU

DrsPozt TtE

privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor
Iulian Glinio primarul comunei Tarciu, jude{ul Neam{;
cu respectarea prevederilor Legii nr. gglzorc, privind- achiziliile publice, modificata

gi

completatd;
Avdnd in vedere prevederile art. 126 din Hotdrdrea nr. 39512016, pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achizi[ie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9g12016 privind achiziliile publice,
cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
Urmare a propunerilor viceprimarului;
Pentru buna derulare a procedurilor de achizilie publicd in vederea incheierii
contractului care
are ca obiect elaborare proiect tehnic, detalii de execulie, caiete de sarcini, documentafii
pentru
obfinere avize qi asistenfd tehnicd din partea proieciantului pe parcursul
deruldrii investitiei
,,Reabilitare qi modemizare cdmin cultural, sat Tarcdu, comuna Tarcdu, judelul *;u"r1,,,
admisd la finanlare in cadrul Programului Nalional de Dezvoitare Rurald gi pentru
care urmea zd" a se
incheia contractul de finanlare cu Agenlia pentru Finanlarea Investi{iilor Rurale;
Jin6nd cont de prevederile Hotdrdrii nr. 29106.06.2016, privind implementarea proiectului
,,Reabilitare qi modernizare cdmincultural, sat Tarcdu, comuna Taridu,judeluiNeaml,,
In temeiul art. 6I alin. (2), art. 63 alin.(l) lit. ,,d", alin. (5) lit.
,,c,' qi art. 6g alin. (1) din Legea
21 5 1200I, privind administralia publicd local6, republicatd,

a

i;;ili;

DISPUN:
Art. 1 Se constituie comisia de evaluare gi seleclie a ofertelor care va stabili oferta
cdqtigdtoare in cadrul procedurii de achizilie publicd pentru atribuirea contractului de
servicii care are ca obiect elaborare proiect tehnic, detalii de execu[ie, caiete de
' sarcini, documentalii pentru obpinere avize Ei asisten[d tehnici din partea
proiectantului pe parcursul deruldrii investiliei ,,Reabilitare
Si modernizare cdmin

Art.2

Art.3

cultural, sat Tarcdu, comunq Tarcdu, judelut Neam!" in urmdtoarea componenfi:
1. zai! Nicoleta - consilier principal
preqedinte comisie
2. Radu Ramona-l0ferent
membru
3. Cirlig Ana-Laura - consilier principal
membru
4. Voaideq Camelia-Eugenia - referent superior membru
4. Grasu Liliana - referent asistent
membru/secretar
Se coopteazd ca expert in domeniul achiziliiIor publice, pe lAngd comisia de evaluare,
doamna Popovici Maria
Prczenta dispozifie va fi comunicatd persoanelor gi autoritdlilor interesate prin grija
secretarului comunei.
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