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DISPOZITIE
Referitor la: numire comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului
Organizare excursie în Franţa pentru câştigătorii manifestării "Disney Cup" - ediţia a XIV-a
Având în vedere :
referatul nr. 73761/16.06.2022 emis de Serviciul Achiziţii Publice privind necesitatea
constituirii unei comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului prin Procedură
simplificată - intr-o singură etapă, publicată in SEAP, pe site-ul www.licitatie.ro cu nr.
SCN1107941 din data de 31.05.2022 privind obiectivul Organizare excursie in Franţa
pentru clistigătorii manifestării "Disney Cup"— ediţia a XIV -a, având data de deschidere a
ofertelor in 20.06.2022, ora 15:00.
dispoziţiile art.126 din Hotărkea Guvernului 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;
- dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile HG 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;
prevederile capitolului III, Realizarea achiziţiei publice, Secţiunea a 9 a: Art. 126 - Art.
131 din Hotărkea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
In temeiul dispoziţiilor art.63 alin (1) litera e), art.68 alin (1) si art.115 alin (1) litera a)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

Primarul Municipiului Slatina
DISPUNE
Art. 1. Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind
Organizare excursie în Franţa pentru câştigătorii manifestării "Disney Cup" - ediţia a
XIV-a prin Procedură Simplificată online, în următoarea componenţă:

Membri:
1. Oana Maria Rusu

- presedinte cu drept de vot al Comisiei de evaluare i responsabil
achiziţiipublice;
membru al Comisiei de evaluare i responsabilfinanciar;
2. Emilia Sanda
3. Oana-Alexandra Popescu - membru al Comisiei de evaluare i responsabil tehnic;
- membru al Comisiei de evaluare şi responsabil tehnic;
4. Mihai Marcel Hău
5. Claudiu Gabriel Mihăilescu — membru la Comisiei de evaluare ş responsabil juridic.

Membrii de rezervă:
1. Florina Nedeloiu - membru de rezervă al Comisiei de evaluare şi responsabil achiziţii publice;
2. Monica Mădălina Costea
membru de rezervă al Comisiei de evaluare şi responsabilfinanciar;
3. Corina-Florina Constantin - membru de rezervă al Comisiei de evaluare şi responsabil tehnic;
4. Cristian Mihai Manea - membru de rezervă al Comisiei de evaluare şi responsabil juridic ;
Art. 2.(1) Comisia nominalizată la art.1 are atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile stabilite
prin actele normative in vigoare privind achiziţiile publice de servicii prin Procedura simplificată
online.
(2) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia are obligaţia de a păstra
confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informaţii prezentate
de către ofertanţi a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja
proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
(3) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora
raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare,
inclusiv de preşedintele acestuia.
(4) Raportul procedurii de atribuire se inaintează ordonatorului pfincipal de credite spre
aprobare.
Art.3. in cazul in care preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor nu poate fi prezent, va fi
inlocuit de doamna Florina Nedeloiu — Consilier Serviciul Achiziţii Publice.
Art.4.Persoanele nominalizate la art.1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la:
• Instituţia Prefectului Judetului Olt ;
• Primarului Municipiului Slatina;
• Serviciului Achiziţh Publice;
• Persoanele nominalizate la art.1.
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Avizat pentru legalitate,
Secretarul municipiului
Mihai Ion ITA
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