
Comuna Buturugeni 

Judetul Giurgiu 

 

DISPOZITIE 

 

privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica 

 “Construire si dotare gradinita cu program prelungit in  comuna Buturugeni,judetul 

Giurgiu” cod proiect 124742 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI, 

 

Avand in vedere: 

-Referatul nr. 883 din 18.02.2021 al responsabilului cu  Achizitiile Publice privind constituirea 

Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie  publica “Construire si dotare 

gradinita cu program prelungit in  comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” cod proiect 124742 

- prevederile art. 126 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordul-cadru din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

In temeiul prevederilor  art. 196 alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

                                                                DISPUN: 

Art. 1- Se constituie Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie 

publica   “Construire si dotare gradinita cu program prelungit in  comuna Buturugeni,judetul 

Giurgiu” cod proiect 124742,in urmatoarea componenta: 

1. Patru Gena                                - Presedinte cu drept de vot 

2. Preda Marius Daniel                 - Membru; 

3. Stan Dumitru                            - Membru; 

Art. 2- Se numesc membri de rezerva urmatoarele persoane: 

1.       Popa David Teofil - Membru de rezerva; 

2.       Tudor Marin          -Membru de rezerva 

Art.3-Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire este doamna Patru Gena. 

Art.4- Se numeste membru expert cooptat in domeniul achizitiilor publice  “Construire si dotare 

gradinita cu program prelungit in  comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” cod proiect 124742, 

domnul Emanuel Dumascu ,in baza contractului de prestari servicii incheiat cu SC 

Interconformity Management SRL.  



Art.5- Comisia de evaluare isi va desfasura activitatea in conformitate cu atributiunile prevazute 

de art. 127 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordul-cadru din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.6-Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate celor interesati si Institutiei Prefectului-

judetul Giurgiu,de catre secretarul general. 

 

 

 P R I M A R ,                          CONTRASEMNEAZA , 

         Preda Dumitru                                              Secretar general, 

                                                                       Stan Dumitru 

                                                                                              

               

 

Buturugeni 

Nr.23 /18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


