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HOTĂRÂRE  NR. 4 

din data de 30.01.2020 

 

privind constituirea comisiei de  evaluare şi selecţie  a ofertelor în vederea atribuirii contractului de 

execuție lucrări aferent obiectivului „Amenajare drumuri de exploatare agricolă în comuna Cenad, 

județul Timiș”  - subMăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice – componenta de infrastructură de acces agricolă” din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020  

 

 Consiliul Local al comunei Cenad , judeţul Timiş ; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a d-lui Stefanovici Vasa -viceprimarul 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; 

- faptul că în cadrul procesului de implementare a proiectului ,,Amenajare drumuri de 

exploatare agricolă în comuna Cenad, județul Timiș”  - subMăsura 4.3 „Investiții pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta de 

infrastructură de acces agricolă” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020, este necesar să se desfășoare procedura de achiziții publice, conform prevederilor 

legale, în cadrul acesteia fiind necesară numirea unei comisii de evaluare și selecție a 

ofertelor; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii 98/2016 privind achizitiile publice si a HOTĂRÂRII Nr. 395/2016 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, cu completarile si modificarile ulterioare; 

- art.129, alin.4, lit.e ;i f, alin.7, lit.k din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 

05.07.2019 privind Codul administrativ;  

-  art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică locală 

– republicată; 

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

Codul administrativ;  

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1 Se constituie comisia de evaluare şi selecţie a ofertelor în vederea atribuirii contractului 

de executie lucrări aferent obiectivului „Amenajare drumuri de exploatare agricolă în comuna Cenad, 

județul Timiș”  - subMăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice – componenta de infrastructură de acces agricolă” din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în următoarea componenţă :  

1.  ISACOV Emil – consilier I principal - Preşedinte Comisie (cu drept de vot) ; 
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2.  MARIANUȚ Miroslav   - secretar                           - Membru;  

3.  BALOG Magdalina       - referent de specialitate   - Membru ; 

4.  DANILOV Deian          - referent principal           -Membru supleant ; 

 

Art.2. Se desemnează ca experți externi în comisia de selecție și evaluare a ofertelor privind 

achiziția publică „Amenajare drumuri de exploatare agricolă în comuna Cenad, județul Timiș”, cod 

CPV:79418000-7 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor, pentru evaluarea Documentelor de 

conformitate, a Propunerilor Tehnice și Financiare, următoarele persoane fără drep de vot : 

1. VĂLEAN Dorinel – Gheorghe, economist în cadrul INFRA MEDIA CONSULT SRL; 

2. BUBLEA Ana, inginer în cadrul INFRA MEDIA CONSULT SRL. 

 

Art.3. Se aprobă ca furnizor al serviciilor auxiliare achiziției publice „Amenajare drumuri de 

exploatare agricolă în comuna Cenad, județul Timiș”,  - cod CPV:79418000-7 Servicii de consultanță 

în domeniul achizițiilor, S.C. INFRA MEDIA CONSULT S.R.L., reprezentata prin dl. VĂLEAN Dorinel-

Gheorghe, fără drept de vot;  

 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13  voturi pentru; 

 

Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează responsabilul cu achizițiile 

publice din cadrul Primăriei Cenad; 

 

 Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- persoanelor în cauză; 

- spre afișare. 

 

 

 

 

 

                              Președinte de ședință,                                          Contrasemnează, 

                            Fűrge Nicoleta-Florica                                         Secretar general, 

                                                                                                         Marianuț Miroslav 

 
 
 


