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DISPOZITIE
Nr.72 din 9 aprilie2020
privind constituirea comisiei de evatuare a ofertelor depuse in cadrul procedurii -cerere de ofertd- in vederea atribuirii contractului
Proiectare, asistenf[ tehnici din partea proiectantului gi executie lucriri aferente obiectivului de investifie cu titlul "Crearea

<

sistemului de iluminat stradal-rutier qi ornamenral-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED gi telegestiune in UAT Topoloveni" >

Primarul ora$ului Topoloveni' judeful Argeq;
Avdnd in vedere referatul nr.3280 din 09.04.2020 intocmit de consilier achizi{ii publice din cadrul
compartimentului de resort pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii cerere de ofertfl- in vederea atribuirii contractului < Proiectare, asistentd tehnicI din partea proiectantului
gi executie lucrari aferente obiectivului de investifie cu titlul "Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier Ei
ornamenral-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED gi telegestiune in UAT Topoloveni" > ;
Ydz6,nd qi prevederile art.l26 alin.(9) din H.G.R. w.39512016 pentru aprobarea Normelor de aplicare

a prevederilor Legii nr.9812016; precumqi pe cele ale art.l54 alin.(3) si art.155 alin.(S) lit.e) din din Codul

Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019;
in temeiul disp. art.196 alin.(l) lit.a) coroborat cu art.243 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:
Art,L. (l)

Se constituie Comisia de Evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii -cerere de
ofert6- in vederea atribuirii contractului < Proiectare, asistenfd tehnicl din partea proiectantului Ei executie

lucr6ri aferente obiectivului de investilie cu titlul "Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier ;i

)

ornamenral-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED qi telegestiune in UAT Topoloveni" cu urmdtoarea
componen![ (membrii titulari) :
l. V|NATORU MONICA - sef Serv.Economic, Primiria Topoloveni, presedinte cu drept de vot;
2. NUTA BOGDAN-COSTIN, consjuridic pt.activitate de achizitii publice, Primdria Topoloveni, membru;
3. BUCIU DENISA - consilier achizilii publice, Primf,ria Topoloveni, membru;
4. NASTASE RAMONA, consilier pt.activitate ADP, Prim[ria Topoloveni, membru;
5. POPESCU ALINA ILEANA - inspector impozite si taxe locale, Primdria Topoloveni, membru.
(2) Se desemneazi ca membrii de rezervd pentru comisia mentionata la alin.(1) urmltorii:
l. IVANESCU OVIDIU - inspector comp. buget-contabilitate, Primlria Topoloveni;
2. POSA FELICIA - consilier achizilii publice, Prim[ria Topoloveni.

(l)

Copie de pe prezenta dispozi{ie se comunicl Prefectului judefului Argeq, pentru
exercitarea controlului de legalitate; Comisiei de evaluare oferte; oricarei persoane interesate.
(2) Compartimentul ,,Rela1ii Publice" va aduce la cunogtin{i public[ prezenta dispozitie prin
publicare in Monitorul Ohcial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORITATII
accesat de la urmdtoarea adres[:
EXECUTIVE" -
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