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din  21.03.2022

 

DISPOZIȚIE nr.122 

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului “Construire, extindere și 

modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod - județul Brașov – etapa II” – Lotul 1 prin procedură 

simplificată 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.12776/21.03.2022  întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr.12775/21.03.2022 întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU - 

Consilier Achiziții Publice;   

▪ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și prevederile HG 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr.  98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se desemnează comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului “Construire, extindere și 

modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod - județul Brașov – etapa II” – Lotul 1 prin procedură 

simplificată, în următoarea componență: 

▪  Președinte, cu drept de vot: Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect șef;  

▪  Membru: Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT;  

▪  Membru: Maria-Daniela GAVRILOIU - Consilier Achiziții Publice; 

ART.2 Se desemnează membru de rezervă pentru comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului  

procedură simplificată, doamna  Antonela Georgeta ANCU – Consilier Contabilitate. 

ART.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează peroanele menționate la art. 

1,2. 
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