
 

D I S P O Z I Ţ I E   

privind constituirea Comisiei de  evaluare a ofertelor  în vederea  atribuirii contractului 

de achiziție  directă  având ca obiect : ’’Servicii de proiectare si executie pentru 

lucrarea  Modernizarea si eficientizarea sistemului de  iluminat public stradal în 

Comuna Barcanesti,judetul Prahova – Etapa 2” 

 
 

Având în vedere: 

-  Referatul  nr. 11.199 din 25.03.2020 întocmit de Compartimentul   Achiziţii Publice  

privind  constituirea unei Comisii de  evaluare oferte pentru achizitionarea de : 

’’Servicii de proiectare si executie  pentru lucrarea  Modernizarea si eficientizarea 

sistemului de  iluminat public stradal in Comuna Barcanesti,judetul Prahova”- Etapa 

2’’; 
 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 98/2016 privind  achizitiile publice,  cu modificările şi completările    

ulterioare ; 

- Art. 43, art. 126  si art. 127 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare , aprobate 

prin H.G. R. nr. 395/2016; 

 

              În temeiul  art. 155  si art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind    

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

Primarul comunei Barcanesti, judeţul Prahova emite prezenta 

DISPOZIŢIE: 

           Art. 1. (1) Se constituie Comisia  de  evaluare a ofertelor  în vederea  atribuirii 

contractului de achiziție  directă  având ca obiect : ’’Servicii de proiectare si executie  

pentru lucrarea  Modernizarea si eficientizarea sistemului de  iluminat public stradal 

in Comuna Barcanesti,judetul Prahova”- Etapa 2 ’’ în următoarea componenţă : 

 
 
Preşedinte cu drept de vot :–  Duţă Dănuţ  – viceprimar  comuna Bărcăneşti 

Membri:      -   Dinu Nicolae Ovidiu    –  inspector   
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                     -  Nicolae Geanina- Alina - consilier achiziţii publice-responsabil cu 

aplicarea procedurii de atribuire. 

 

  (2) Se nominalizează  ca membrii  supleanţi pentru comisia numită la alin.1  

următorii: 

Preşedinte cu drept de vot :– Voiculescu Lacramioara- Maria – inspector 

Membri:      -   Stoica Elena – inspector 

                    -    Minea Mariana- Cornelia – inspector 

 

          Art.2.  (1) Membrii comisiei, nominalizaţi la art.1, sunt convocaţi   în data de 

25.03.2020, orele 12,00 la Primăria comunei Bărcăneşti, jud. Prahova pentru evaluarea  

ofertelor în vederea  atribuirii contractului de achiziție  directă  având ca obiect : 

’’Servicii de proiectare si executie  pentru lucrarea  Modernizarea si eficientizarea 

sistemului de  iluminat public stradal in Comuna Barcanesti,judetul Prahova”- Etapa 

2 ’’. 

 

(2)Comisia de evaluare a ofertelor își va desfășura activitatea cu respectarea 

dispozițiilor legale în vigoare , răspunde de activitatea desfășurată, precum și de 

respectarea principiilor și condițiilor legale în domeniul achizițiilor publice. 

 

              Art. 3.Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al  

comunei Bărcăneşti persoanelor nominalizate la art.1,  Compartimentului achiziţii 

publice  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova. 

                                   

   P R I M A R , 

                                             Valeriu Lupu  

 

 

                                                                    

                                                                               Contrasemnează : 
                                                                            Secretar general al comunei , 
                                                                                             Nicoleta     Savu  

 

 

Bărcăneşti , 25.03.2020 

Nr.112 

5exp. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                                          APROB, 

                                                                                                                         PRIMAR 

                                                                                                                     Valeriu  Lupu 

  
 

   
REFERAT 

privind constituire unei comisii de evaluare oferte pentru achiziţionarea de  servicii de ’’Servicii de 

proiectare şi execuţie  pentru lucrarea  Modernizarea şi eficientizarea sistemului de  iluminat public 

stradal în Comuna  Bărcăneşti,judeţul Prahova”- Etapa 2 

 

 

              În conformitate cu prevederile: 

-  Legii 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare ; 

-  art. 126 şi 127 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare . 

- anunţul de achiziţie directă nr. 10774 din 17.03.2020  privind  achiziţionarea de  servicii ’’Servicii 

de proiectare şi execuţie  pentru lucrarea  Modernizarea şi eficientizarea sistemului de  iluminat 

public stradal în Comună Bărcăneşti,judeţul Prahova”- Etapa 2. 

      Pentru achiziţionarea servicii de proiectare şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pentru 

lucrarea ,,Modernizarea şi eficientizarea sistemului de  iluminat public stradal în Comună 

Bărcăneşti,judeţul Prahova”- Etapa 2 ”, a fost iniţiat anunţul de achiziţie directă nr. 10774 din data de 

17.03.2020, publicat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti, după care  urmează să efectuăm 

achiziţia directă în urma analizării ofertelor primite . 

       Având în vedere cele menţionate mai sus vă rog  să dispuneţi emiterea unei dispoziţii prin  care 

să fie constituită o comisie  de evaluare a ofertelor formată din  3(trei) membri, care îşi va desfăşura 

activitatea în data de 25.03.2020, ora 12:00  .     

       Vă mulţumesc.       

                                                                          

 

                                                                         

 

 

                                                                          Întocmit, 

Consilier achiziţii publice,  

                                                    Geanina Alina Nicolae 
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