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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul Achiziții și Investiții  

1 exemplar – Membrii Comisiei 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din  12.04.2022

 

DISPOZIȚIE nr. 148 

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului ”Dotare cu autospecială 

de stins incendii Comuna Bod” prin procedură simplificată 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.18428/12.04.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 18425 din 12.04.2022 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) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se desemnează comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului ”Dotare cu autospecială de stins 

incendii Comuna Bod” prin procedură simplificată, în următoarea componență: 

▪  Președinte, cu drept de vot: Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimar; 

▪  Membru: Ana Maria STAN, Inspector de specialitate SU; 

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

ART.2 Se desemnează membrii de rezervă pentru comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului ”Dotare 

cu autospecială de stins incendii Comuna Bod” prin procedură simplificată: 

▪  Membru: Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect șef; 

▪  Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT; 

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

1,2. 
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