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PROIECT DE HOTĂRÂRE
numar: 3 din data: 22.09.2017
privind aprobarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul proiectului cu
titlul ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”
Consiliul Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile
stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE2017
Având în vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.3119/22.09.2017;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor sub
nr.3120/22.09.2017 întocmit de doamna Stuparu Ana-Andreea, inspector de specialitate responsabil achiziții publice în cadrul primăriei Socodor;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Socodor;
- Dispoziția primarului comunei Socodor nr.42 din 19.04.2017 privind constituirea Comisiei
de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul
proiectului cu titlul ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”;
- contractul de finanțare nr. / C0720RN00011550200001 / 30.12.2016 încheiat între Comuna
Socodor și AFIR pentru proiectul cu titlul” ”Modernizare străzi în comuna Socodor, județul
Arad”;
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile H.G. 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;
-procedura AFIR de avizare a achizițiilor pentru beneficiarii publici;
- prevederilor art.36 alin.2 lit.b), art.36 alin.2 lit.d) din Legea nr.215/2001 privind
Administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de
achiziţie publică în cadrul proiectului cu titlul ”Modernizare străzi în comuna Socodor,
județul Arad”, în următoarea componență:
Preşedinte cu drept de vot :

Crișan Gheorghe - secretar Comuna Socodor;
Membri :
Ilieși Brigitta Claudia – inspector –Biroul financiar ,contabilitate impozite și taxe, Comuna
Socodor;
Stuparu Ana Andreea - inspector –Biroul achiziții, Comuna Socodor;
Art.2: Se nominalizează ca membri de rezervă pentru comisia numită la art.1, următorii:
Pășcuțiu Gheorghe Florin - inspector – Biroul financiar, contabilitate impozite și taxe,
Comuna Socodor;
Cristea Alexandru Valentin - inspector – Biroul implementare proiecte cu finanțare
nerambursabilă, Comuna Socodor;
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele nominalizate la art.
1 și art. 2, care vor îndeplini atribuţiile cuprinse în H.G. nr. 395/2016.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, membrilor prevăzuți la art.1 și 2, şi
se duce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet
www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi
Contencios Administrativ.

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,
Primar,
Jura Ioan Dimitrie

Avizat,
Secretar,
Crişan Gheorghe

