
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

                                                                                                            

 

 

HOTĂRÂREA Nr.49 

din data de 25.10.2019 

privind constituirea comisiei de evaluare și selecție  a ofertelor în vederea atribuirii contractului de 

achiziție publică aferent obiectivului  

“DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI 

CENAD, JUDEȚUL TIMIȘ, CU O AUTOSPECIALĂ DE LUCRU CU APĂ PENTRU STINGEREA 

INCENDIILOR” 

 

 

Consiliul Local al comunei Cenad, județul Timiș; 

                                                                                                           

               Având în vedere: 

• faptul că în cadrul procesului de implementare a proiectului “Dotarea Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență al Comunei Cenad, Județul  Timiș, cu o autospecială de lucru 

cu apă pentru stingerea incendiilor” finanțat în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 în baza contractului nr. 

C1920074X218953706303/30.09.2019 încheiat între Comuna Cenad şi Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale, este necesar să se desfășoare proceduri de achiziții 

publice, conform prevederilor legale, în cadrul acestor proceduri fiind necesară numirea 

unei comisii de evaluare și selecție a ofertelor;   

• Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, în calitate de 

inițiator al proiectului; 

• Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș; 

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

   În temeiul prevederilor: 

• Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

• art.129, alin.2, lit.d, , alin.7, lit.h din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 

05.07.2019 privind Codul administrativ; 

• art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia public locală 

–republicată; 

   În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 privind 

Codul administrativ;  

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1: Se constituie Comisia de evaluare și selecție a ofertelor în vederea atribuirii contractului 

de achiziție publică aferent obiectivului “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

Comunei Cenad, Județul  Timiș, cu o autospecială de lucru cu apă pentru stingerea incendiilor”, finanțat 

în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în următoarea componență: 

- ISACOV EMIL- Consilier grad I                                     -  președinte comisie cu drept de vot 

- MARIANUȚ MIROSLAV- Secretar                                - membru comisie 

- BALOGH MAGDALINA  - Referent specialitate           - membru comisie 



 

Art. 2: Se aprobă ca furnizor servicii auxiliare de consultanță în domeniul achizițiilor publice, 

privind derularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică INFRA MEDIA CONSULT 

S.R.L. reprezentată prin administrator dl. VĂLEAN DORINEL GHEORGHE, fără drept de vot. 

 

Art. 3: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenți. 

 

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului- Județul Timiș- Directia controlul legalitatii actelor şi contencios 

administrativ; 

- Compartimentului Contabilitate, taxe și impozite; 

- Persoanelor în cauză; 

- Prin afișare.    

  

    

 

 

 

 

 

                                  Președinte de ședință,                                    Contrasemnează, 

                                     Cornut Gheorghe                                           SECRETAR, 

                                                                                                        Marianuț Miroslav 

 

 

 

 

 


