
              
 
 
 
 

 
 

    D I S P O Z I Ţ I A   Nr.77     
                        din 30 aprilie 2020 

 
___________________________________________________________________________ 
privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică de lucrări, privind obiectivul de investiții “Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în comuna Cuca, județul Galați, pentru strada Valea Adâncă. ” 
 
 Vlad Mihaiță, primar al comunei Cuca, județul Galați validat prin Sentința civilă nr. 
430/2016  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 de lucrări , pentru 
investiția ”Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Cuca, județul Galați, 
pentru strada Valea Adâncă ” , înregistrat la nr.2610 din 30 aprilie 2020 .  
 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.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 de lucrări, privind obiectivul de investiții  ”Modernizarea rețelei de drumuri 
de interes local în comuna Cuca, județul Galați, pentru strada Valea Adâncă ,” în urmatoarea 
componență:           
 Președinte : Cârneciu Nicoleta Paula, consilier A.P. ;  
 Membri : Gherghe Iuliana  - referent superior  
    Sandu Cristian , Inspector P.C.   
  (2) Se aprobă numirea urmatoarelor persoane în calitate de membri supleanți ai 
comisiei de evaluare: Rotaru Carmen Maria ;  
 (3) În cazul în care un membru al comisiei de evaluare se găsește într-o situație de 
incompatibilitate sau conflict de interese, conform prevederilor legale, are obligația de a se 
recuza, locul sau fiind luat de membrul supleant. 
  

         R O M Â N I A 
        JUDEŢUL GALAŢI         
        COMUNA CUCA           
        P R I M A R  
 



 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 
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. 
 Art.3. Secretarul comunei Cuca va comunica prezenta dispoziție Instituţiei 
Prefectului- județul Galați și o va publica în Monitorul Oficial local, în termenele prevăzut de 
lege. 
 
 
 

 
    P R I M A R ,  
    Vlad Mihăiţă  

 
            
         CONTRASEMNEAZĂ,  
                       Secretar UAT , A.Marin  


