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    DISPOZIȚIA 
            nr. 31 din 26.02.2020 

 
 - privind constituirea comisiei de selecţie şi evaluare oferte – procedura simplificată - pentru atribuirea  
contractului de achiziție Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare corpuri clădire 

Școala Gimnazială Vama Buzăului” 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
Analizând referatul întocmit de compartimentul de specialitate; 
Cunsocând prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, 

cu modificările și completările ulterioare și văzând Instrucțiunile Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice privind modalitatea de încheiere a contractelor de finanțare pentru obiectivele de 
investiții noi și în continuare, finanțate prin P.N.D.L.; 

Având în vedere contractul de finanțare încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Minsiterul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrat sub nr. 5786/08.11.2017 – Comuna Vama 
Buzăului, respectiv sub nr. 2274/01.11.2017 - Minsiterul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale art. 126 și următoarele Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ,,e” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ, 

D I S P U N : 
 Art.1: Constituirea comisiei de selecţie şi evaluare oferte – procedura simplificată - pentru atribuirea 
contractului de achiziție Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare corpuri clădire 
Școala Gimnazială Vama Buzăului”, în următoarea componenţă: 
1.    Stoica Gabriela Lucia               inspector Primăria comunei Vama Buzăului     - preşedinte, cu drept de vot; 
2.    Aldea Cosmina Georgeta          inspector Primăria comunei Vama Buzăului                                 - membru; 
3.    Găitan Adrian Constantin         secretarul general al comunei Vama Buzăului                               - membru. 
 Art.2: (1)D-na Scutaru Iulia, consultant extern, este desemnată expert cooptat, având ca şi atribuţii 
verificarea respectării prevederilor legale şi procedurale în ceea ce priveşte achiziţia şi ofertele depuse și d-na 
Dumitriu Carmen Anisia, consultant extern, este desemnată ca expert cooptat, având ca și atribuții verificarea 
din punct de vedere tehnic a ofertelor. 
            (2) Experții cooptați nu sunt membrii ai comisiei menţionate la art. 1 şi nu vor avea drept de vot. 
            (3) Experții cooptați vor avea obligaţia de a întocmi un raport ce va fi înaintat comisiei de evaluare. 
 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează membrii comisiei. 

Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov şi persoanelor menţionate la art. 1 şi la art. 2. 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,           
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