
P R O I E C T     de     D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituire unei comisii de evaluare oferte pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări   

,,Modernizare şi eficientizare sistem de  iluminat public stradal în Comuna Bărcăneşti,judeţul 

Prahova” 

 

Având în vedere: 

-  Referatul  nr. 17.197  din 31.07.2020 întocmit de Compartimentul Achiziţii Publice  privind 

constituirea unei  comisii de evaluare oferte pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări   

,,Modernizare şi eficientizare sistem de  iluminat public stradal în Comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova”. 

 

În conformitate cu prevederile: 

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

- Art. 126  si art. 127 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de apicare a 

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

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

 

              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 Bărcănești, judeţul Prahova emite prezenta 

DISPOZIŢIE: 

           Art. 1. (1) Se constituie comisia de evaluare oferte pentru atribuirea contractului de execuţie 

lucrări ,,Modernizare şi eficientizare sistem de  iluminat public stradal în Comuna 

Bărcăneşti,judeţul Prahova” (comisia ), în următoarea componenţă : 

 

Nr. 

Crt. 

Prenume, nume Funcția  

administrativă 

Funcția în 

comisie  

1 Mariana-Cornelia Minea Inspector –Serviciul Financiar 

Contabil 

Președinte  

2 Elena Stoica Inspector –Serviciul Financiar 

Contabil 

Membru 

3 Florentin Soroiu Referent  -Compartiment Fond 

Funciar,Cadastru și Agricultură 

Membru 

4 Lăcrămioara –Maria Voiculescu Inspector –Serviciul Financiar 

Contabil 

Membru 

5 Alina Trușcă Inspector  – Compartimentul 

Relații cu Publicul, Registratura, 

M.O.L. 

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

 

Nr. 

Crt. 

Prenume, nume Funcția  

administrativă 

Funcția în 

comisie  

1 Simona-Mihaela Ene Inspector – Compartiment Fond 

Funciar,Cadastru și Agricultură 

Președinte  

2 Nicolae –Ovidiu Dinu  Inspector –Serviciul Financiar 

Contabil 

Membru 

3 Mariana Ion  Referent  -Compartiment Fond 

Funciar,Cadastru și Agricultură 

Membru 

4 Cristina Ivănescu Inspector –Compartiment 

Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului 

Membru 

5 Radu Popescu  Politist Local-Politia Locală Membru 

 

   

 

Art.  2. Dispoziția Primarului Comunei Bărcănești  nr.166/29.05.2020 se revocă . 

 

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  

                                                                    

                                                                               

                                                                                         Avizează pentru legalitate : 

                                                                                                  Secretar general al comunei, 

                                                                                                       Nicoleta  Savu  

 

 

 

Bărcăneşti , 31.07.2020. 

Nr.211 

2 exp. 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                    APROB, 

                                          PRIMAR 

                                                                                                                                           Valeriu  Lupu

                                                                                        
 

REFERAT 

privind constituire unei comisii de evaluare oferte pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări 

,,Modernizare şi eficientizare sistem de  iluminat public stradal în Comună Bărcăneşti,judeţul 

Prahova” 

 

 

      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 . 

      Pentru  atribuirea contractului de  lucrări ,,Modernizare şi eficientizare sistem de  iluminat public 

stradal în Comună Bărcăneşti,judeţul Prahova”, urmează să aplicăm - procedura  simplificată, cu 

respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lin legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare. 

     Detalierea achiziției publice: 

     Prin contractul ce urmează a se atribui se urmăreşte execuţia  lucrării de ,,Modernizare şi 

eficientizare sistem de  iluminat public stradal în Comună Bărcăneşti,judeţul Prahova” 

      Având în vedere  fișa de navetă nr.8004/28.07.2020 emisă de AFIR  înregistrată la Primăria 

comunei Bărcănești cu nr. 17037/2807.2020  prin care se recomanda schimbarea  din comisia de 

evaluare a a ofertelor a domului viceprimar  pentru a evita relaţiile de subodonare ierarhică conform 

art. 126 alin. din Hg 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare.  

       Ca urmare a celor menţionate mai sus vă rog  să dispuneţi  revocarea  dispoziţiei nr. 

166/29.05.2020 şi  emiterea unei  noi dispoziţii  prin  care să fie constituită o comisie  de evaluare 

oferte care se va ocupa cu  organizarea, desfăşurarea şi atribuirea contractului de lucrări de 

,,Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat public stradal în Comună  Bărcăneşti,judeţul 

Prahova” , formată din  5 (cinci)  membri, care îşi va desfăşura activitatea conform prevederilor legale 

în domeniu          

    Vă mulţumesc.     

Întocmit, 

Consilier achiziţii publice, 

Geanina Alina Nicolae 
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 Compartiment Achiziții Publice 

Nr. 17197 din 31.07.2020 
 


