Romania
Jud. Bistri^a-Nasaud
Comuna
Primar

DISPOZI
privind constituirea comisiei de selectare oferte pentru contractul de Servicii de
proiectare pentru investi^ia „ Reabilitare drum Car^ibav in comuna an{, Jude^ul
Bistrifa-Nasaud „

Szabo loan primarul comunei anp
Avand in vedere; - referatul doamnei inspector -Radu Ana-Fiorina responsabil cu achizi^iile publice inscris^ la Primaria comunei an^ sub nr. 1756 din 10-04-2019 prin care solicita numirea unei comisii de selectare de oferte pentru contractul de Servicii de proiectare
pentru investi^ia „ Reabilitare drum Car^ibav in comuna an^, Judep^ Bistri^a-Nasaud „
-Hotararea Consiliului local al com. an^ cu nr. 10 din 13-02-2018 cu
privire la aprobarea bugetului local al Comunei an^ pe anul 2018 unde la capitolul cheltuieli
din BVC al com. an^ pe anul 2018 au fost aprobate sume in acest sens,
-art. 4 din Legea nr. 98/19-05-2016 privind achiziliile publice, cu
modific^rile i completarile ulterioare,
-prevederile Legiinr. 2/2018 privind bugetul de statpe anul 2018,
-prevederile art. 63 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administra^ia publica locala republicata.
Intemeiul dispozitiilor art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administralia
publica locala emite urm&toarea;

D I S P 0 Z I TIE
Art. 1. Se stabilete comisia de selectare de oferte pentru contractul de Servicii de pro
iectare pentru investi^ia ,,Reabilitare drum Car^ibav in comuna anL Judepil Bistrila-Nasaud"
care are o valoare estimata de 40.000 lei fara TV A, respectiv 8.401,42 EUR faraTVAcare
va avea loc in data de joi 11 aprilie 2019 ora 12 la sediul Primariei comunei an^ i care va
avea urmatoarea componen^;
1.Radu Anca-Florina - resonsabil achizi^ii - preedinte,
2.Iuan Camelia-Leontina - inspector - membru,
3.Gale Ioana-Maria - inspector - membru,
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentai dispozi^ii se incredin^eaza comisia stabilita
la art. nr. 1.

Art. 3. Prezenta dispozi^ie se comunica cu Biroul financiar contabil din cadrul Primariei
com. an^ cu membrii comisiei stabili^i la art. nr. 1, i cu Institulia Prefectului judeprl
Bistri^a-Nasaud in termen de 5 zile de la adoptare prin grija secretarului.

Priyizat pen^legalitate
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Din 10-04-2019.

