
              
 
 
 
 

 
 

     D I S P O Z I Ţ I A   Nr.82    
                           din  14 mai 2020 

 
___________________________________________________________________________ 
privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică privind obiectivul de investiții “  Iaz biologic”,  în comuna Cuca, 
județul Galați” 
 
 Vlad Mihaiță, primar al comunei Cuca, județul Galați validat prin Sentința civilă nr. 
432/2016  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
 
 Având în vedere referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cuca prin care se propune constituirea unei comisii de 
evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică pentru investiția  ”Iaz 
biologic ” înregistrat sub nr.2786 din 13.05.2020;  
 Având în vedere Contractul de lucrări nr.330/16.01.2019 încheiat între UAT comuna 
Cuca și și SC ROVIS lider SRL ;         
 Având în vedere Legea nr.198/2016 privind achizițiile publice , cu modificările și 
completările ulterioare ;  
 Avand în vedere prevederile art. 126 alin (1)-(2) și (4) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
României  nr. 395/2016 ;  
 Având în vedere art.1 alin.(2) și art.7 și art.8 din Instrucțiunile ANAP nr.3/2017 

privind modificarea contractului de achiziție publică /controctului de achiziție 

sectorial/acordului cadru ți încadrarea acestor modificări  ca fiind substanțiale sau 

nesubstanțiale ;  
  Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  
  
 
   Emite prezenta  D I S P O Z I Ţ I E :  
 
 Art. 1(1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică privind obiectivul de investiții ” Iaz biologic ”, în urmatoarea componență:
 Marin Angelică  - secretar UAT ,  președinte ;     
 Cârneciu Nicoleta Paula  -inspector achiziţii ,  membru;  
 Sandu Cristian , membru ;  
   
 Art. 2 Comisia de evaluare a ofertelor își va desfășura activitatea în conformitate cu 
prevederile Secțiunii a 9-a a Cap.III – realizarea achiziției publice din Normele metodologice 
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de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului 
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HGR nr. 395/2016. 
 Art. 3 Secretarul comunei Cuca va comunica prezenta dispoziție  persoanelor 
nominalizate și Instituţiei Prefectului- județul Galați , în termenul prevăzut de lege .  
 
 
 

 
 
 
    P R I M A R ,  
    Vlad Mihăiţă  

 
            
         CONTRASEMNEAZĂ,  
              Secretar, A.Marin  


