ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achizitie publica, avand ca obiect:
“Servicii de proiectare pentru intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatii
necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor aferente obiectivului de
investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: „Extindere retea apa
potabila si canalizare in cartierul din zona de N-E a localitatii Macea, judetul Arad” – proiect
finantat in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, submasura 7.2 – Investitii in
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica – conform contractului de
finanțare C0720AN00011750200439/11.10.2017 incheiat intre Agentia Nationala Pentru
Finantarea Investitiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 5 Vest
in calitate de autoritate contractanta si comuna Macea in calitate de beneficiar

Consiliul Local al comunei Macea:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre nr. 12111/17 11 2017;
- raportul de specialitate nr. 12112/17 11 2017 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate a primarului prin care motiveaza necesitatea constituirii comisiei de evaluare;
- necesitatea si oportunitatea realizarii investitiilor cuprinse in cadrul proiectului: „Extindere retea apa
potabila si canalizare in cartierul din zona de N-E a localitatii Macea, judetul Arad”;
- prevederile art. 126 si 127 din 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 art.17 alin.(4) lit. b) din 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 art.68 alin.(1) lit.i) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Prevederile art. 36 alin. (2), lit.b) art.36 alin.(4) lit.d) si art.36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare
DISPUNE:
Art.1 - Se constituie comisia de evaluare pentru procedura de achiziție publică, având ca obiect: “Servicii
de proiectare pentru întocmire proiect tehnic, detalii de execuție, documentații necesare pentru
obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții și asistența
tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul: „Extindere rețea apă potabilă și canalizare în
cartierul din zona de N-E a localității Macea, județul Arad”, in urmatoarea componenta:
- Pintea Claudiu-Simion. – secretarul comunei Macea/ Președintele comisiei de evaluare, cu drept
de vot;

- Beke Robert - consilier superior compartiment buget-impozite și taxe / Membru comisie de
evaluare;
- Retkovszky Melinda – consilier asistent compartiment urbanism / Membru comisie de
evaluare ;
- Ardelean Daniela – consilier superior compartiment buget-impozite și taxe / Membru comisie
de evaluare;
- Mureșan Andrei-Adrian – inspector de specialitate compartiment buget-impozite și taxe /
Membru comisie de evaluare.
Art.2 - Membrii de rezervă:
- Sferdian Florica-Mihaela – consilier superior compartiment protecție socială;
- Epure Ana – consilier al primarului.
Art.3 - Se cooptează în calitate de experții cooptați fără drept de vot:
- D-na. Andrada Balaj pentru elaborarea documentației necesare parcurgerii etapelor procesului de
achiziție publică, organizarea și aplicarea procedurii de atribuire;
- Dl. Stanciu Gruia-Sorin pentru evaluarea propunerilor tehnice și financiare.
Prezenta se comunică:
- Instituția Prefectului județului Arad;
- Primarului comunei Macea;
- Membrii comisiei, experților cooptați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TĂMĂȘAN SORIN-GELU

MACEA LA: 21 11 2017
NR. 133

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PINTEA CLAUDIU - SIMION
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