
                     ROMÂNIA
                         JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

                    
HOTĂRÂRE

 privind stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii,

 în cazul contractelor de complexitate redusă

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-  prevederile  art.   126-141  din  H.G.  nr.  395  din  2  iunie  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;

Examinând:
- expunerea de motive nr.  2877 din 30.08.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- raportul  de specialitate  nr. 2876 din 30.08.2016,
- raportul nr. 2878 din 30.08.2016al comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art.45  alin.  (1)  şi art.  115 alin. (1) lit.  b)  din Legea nr.  215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  – Se  stabileşte  Comisia  de   evaluare  pentru  atribuirea  contractelor  de  achiziţie
publică/acordurilor  cadru  care  au  ca  obiect  furnizarea  de  produse  sau  prestarea  de  servicii,  în  cazul
contractelor de complexitate redusă, în următoarea componenţă:

- Cîrstea Daniela-Mihaela- inspector   achiziţii publice- preşedinte al comisiei de evaluare
şi persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de  atribuire;

- jr. Ion Marilena – inspector- membru;
- Dorobanţu Gilica – inspector  – membru;
- Miclea Odeta – inspector- membru;
- Radu Mariana-Laura- inspector – membru.
Membrii de rezervă:
- jr.Frîncu Cornelia – inspector;
- Fuerea Stanciu-Corina – referent;
- Praf Gică- inspector.

Art. 2 -  Comisia de evaluare stabilită potrivit art. 1 va aduce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, de  H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi de alte acte norma-
tive cu aplicabilitate în domeniul achiziţiilor publice.

Art. 3  – (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei, compartimentului achiziţii
publice, membrilor comisiei stabilită la art. 1, Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa afişată la sediul
instituţiei şi  pe site-ul www.gheorghedojail.ro   .

 (2) Primarul comunei, compartimentul achiziţii publice şi comisia prevăzută la art. 1 vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(3) Prezenta  a  fost  adoptată  cu  respectarea  art.  45  alin.  (1)  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

     Preşedinte,                                                                  Contrasemnează pentru legalitate
                    Trifănescu Dănuţ                                                                                 Secretar,

                                                                                                                Praf Monica  

Nr. 13
Adoptată la GHEORGHE DOJA

                        Astăzi, 02.09.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


                         ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
                  Nr. 2877 din 30.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru

atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea
de produse sau prestarea de servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă

Având în vedere:
-  necesitatea  şi  oportunitatea  aprobării   unei  comisii  de  evaluare  pentru

atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea
de produse sau prestarea de servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă;

 În conformitate cu:
- prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-  prevederile  art.   126-141 din  H.G.  nr.  395 din  2  iunie  2016 pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractu-
lui  de  achiziţie  publică/acordului-cadru din  Legea  nr.  98/2016 privind achiziţiile
publice;

Examinând:
- raportul  de specialitate  nr. 2876 din 30.08.2016,

Consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri, conform proiectului de hotărâre
anexat.

Primar,
 ION MIHAI



                          ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
                  Nr. 2876 din 30.08.2016

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

privind stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de

servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă

Având în vedere:
- necesitatea desfăşurării legale şi optime a activităţii de atribuire a contractelor de

achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de
servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă;

În conformitate cu:
- prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-  prevederile  art.   126-141 din  H.G.  nr.  395 din  2  iunie  2016 pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractu-
lui  de  achiziţie  publică/acordului-cadru din  Legea  nr.  98/2016 privind achiziţiile
publice;
Propun  iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se organizeze  comisia de

evaluare  pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca
obiect  furnizarea  de  produse  sau  prestarea  de  servicii,  în  cazul  contractelor  de
complexitate redusă.
.

                               Inspector,
                   Cîrstea Daniela-Mihaela



                                          ROMÂNIA
                                JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                        Comisia juridică şi de disciplină,

                    Nr. 2878 din 30.08.2016

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTARARE 

privind stabilirea componenţei  Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de

servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
-  necesitatea   stabilirii  componenţei   Comisiei  de  evaluare   pentru  atribuirea

contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse
sau prestarea de servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă;

În conformitate cu:
- prevederile  Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-  prevederile  art.   126-141 din  H.G.  nr.  395 din  2  iunie  2016 pentru  aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractu-
lui  de  achiziţie  publică/acordului-cadru din  Legea  nr.  98/2016 privind achiziţiile
publice;
Examinând:
-  expunerea  de  motive  nr.  2877  din  30.08.2016 întocmită  de  primarul  comunei

Gheorghe Doja,
- raportul  de specialitate  nr. 2876 din 30.08.2016,
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm cu unanimitate de voturi  proiectul  de hotărâre  şi  propunem,  ca  în

temeiul art.45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din   Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice  locale   republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  să  se  adopte
hotărârea   privind  stabilirea  componenţei   Comisiei  de  evaluare   pentru  atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse
sau prestarea de servicii, în cazul contractelor de complexitate redusă, conform proiectului
de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia juridică şi de disciplină,


