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                                 D I S P O Z I Ţ I E 

   privind actualizarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor şi , după  
       caz , a solicitărilor de participare în vederea atribuirii contractelor de  

   achiziţie publică care se încheie de Primăria comunei Gura Vitioarei în  
                       calitate de autoritate contractantă 

 

               
          Având în vedere prevederile art.139-art.140 şi următoarele din legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare , 
         Ţinând cont de prevederile art.8, art.16 , art.18,art.21,art.43, art.126, art.127, 
art.129 , art.130- art.131, art.132- art.141 din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordul cadru din legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare , 
         Luând act de prevederile Ordinului Administraţie Publică nr.1170/2017 
privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de 
achiziţie publică, 
         Luând act de dispoziţia nr.232/24.09.2018 prin care doamna Vasile Lavinia 
Florina a fost desemnată inspector  clasa 1, grad profesional principal în cadrul 
compartimentului investiţii si achiziţii publice,  
          În temeiul prevederilor art.68 alin.1, art.72 alin.1 si art.115 alin.1, lit. a , 
alin.2 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
         Viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei , judeţul 
Prahova , 
                                 
                                     D I S P U N E  : 
 
Art . 1- Se actualizează componenţa comisiei de evaluare a ofertelor şi , după caz , 
a solicitărilor de participare , în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică 



încheiate de Primăria comunei Gura Vitioarei, în calitate de autoritate contractantă, 
formată din membri : 
Preşedinte : Iordache Liliana Narcisa : consilier contabil 
Membru   :  Vasile Lavinia -Florina : inspector achiziţii publice , secretar comisie  
Membru :    Constantin Nicoleta : inspector contabil      
Art.2- Din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică vor face parte următorii membri de rezervă pentru membrii 
comisiei de evaluare , numai daca persoana care urmeză să fie înlocuită se află în 
imposibilitatea , din motive obiective, de a-şi îndeplini  atribuţiile care rezultă din 
calitatea de membru în comisia de evaluare , şi anume : : 
            Bodeanu Elena -Tania : inspector urbanism 
            Şoaită Letiţia : inspector contabil. 
Art.3 –Atribuţiile comisiei de evaluare a ofertelor sunt cele stabilite de legiuitor,  
iar comisia are obligaţia legală să şi le însuşească şi să le aplice, cu precizarea că 
preşedintele comisiei de evaluare va înainta, spre aprobare, conducătorului 
autorităţii contractante rapoartele intermediare şi rapoartele de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică. 
Art.4- Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se abrogă orice dispoziţie 
contrară. 
Art.5- Actul administrativ emis se comunică persoanelor interesate si institutiilor 
abilitate prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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