RoMANta
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr.30 din 5 februarie 2020
privind constituirea comisiei tle solutionare a contestatiilor privind tlosarele de participare dcpuse in cadrul proiectului finantal prin
irrogramul "Dezvoltare local[, retluccrca sdrtrciei si crestcrea incluziunii romilor" - Granturi SEE qi Norvegiene 200'l-2021, Apclul nr.4'
Dczvoltare locall

Primarul ora$ului Topoloveni, judeful Arge;;
Av6nd in vedere releratul nr.968 din 05.02.2020 intocmit de consilier juridic din cadrttl
compartimentului de achizitii publice pentru constituirea comisiei de solutionare a contestaliilor priVind
"Dezvoltare locala, reducerea
dosarele de participare depuse in cadrul proiectului finantat prin Prograntul
saraciei si cresterea incluziunii romilor" - Granturi SEE qi Norvegiene 2004-2021, Apelul nr.4, Dezvoltare
locala; sens in care formuleaz5 propuneri pentru componenta comisiei;

V6zAnd qi prevederile art.5 din Metodologia pentru selectia partcnerilor, entitAti private, pentru
proiectele finan{ate din fonduri structurale nerambursale; prevederile OUC nr.3412017 privind gestionarea
financiard a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaliul Economic European
ZOl4-2021 gi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 lprecum gi pe cele ale ar1.l54 alin.(3) si art.l55
alin.(5) lit.e) din din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019;
in temeiul disp. art.l96 alin.(l) [it.a) coroborat cu afi.243 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:
Art.1. (l)

privind dosarele de participare depuse
in cadrul proiectului finantat prin Programul "Dezvoltare locald, reducerea sdraciei si cresterea incluziunii
romilor" Granturi SEE qi Norvegiene 2004-2021, Apelul nr.4. Dezvoltare locald - cu urmdtoarea
Se constituie comisia de solutionare a contesta(iilor

-

componen[d:

l.D1NA DANIELA - consilier juridic, compjuridic si de contencios ad-tiv. presedinte cu drept de vot;
2.BREAZU SIMONA - consilier DAS, membru ;
3.STANESCU IONUT - inspector DAS, membru;
4.IONESCU DOINA - sef serv.resurse umane, secretar.

Copie de pe prezenta dispozilie se comunicd Pref'ectului judelului Arge;, pentrtt
exercitarea controlului de legalitate; Comisiei de evaluare oferte; oricarei persoane interesate.

Art.2.

(l)

(2) Cornpartimentul ,.Rela1ii Publice" va aduce la cunoEtin{a publicd prezenta dispozitie prin
"DlSPOZlTIILE AUTORITA fll
publicare in Monitorul Oficial Local at OrasuluiTopoloveni - Subeticheta
de la urmitoarea adres6:
EXECUTIV

Secretar G

*Actrvitatea
Pri rvnd prelucrarea datelor

SC SU

personal

prevederilor Regularnentului UE nr.67
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