
R O M Â N I A 
Primăria comunei Zarnesti 

                                   P R I M A R 
 

                       D I S P O Z I Ţ I E    Nr. 239 

privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică „Retea  publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare 

in localitatile Zarnesti, Fundeni si Vadu-Soresti, com. Zarnesti, jud. Buzau    

  
Primarul comunei Zarnesti , 
Având în vedere: 
-referatul inreg. sub nr. 3754/2018 

− strategia de contractare aferenta procedurii înregistrata la  

sediul Primariei comunei Zarnesti sub nr.3753/2018; 

− prevederile Programului de achiziţii publice al Primăriei  

comunei Zarnesti  în anul 2018 aprobat prin H.C.L. nr.4/30.01.2048; 

− prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu  

modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru  

aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
    În temeiul art. 63 alin (5) litera c), ale art. 36 alin (2) litera d), art. 
68 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
D I S P U N E: 

 
   Art. 1. Se aprobă organizarea procedurii simplificate  pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică  Retea  publica de canalizare a 

apelor uzate menajere si statie de epurare in localitatile Zarnesti, Fundeni si Vadu-
Soresti, com. Zarnesti, jud. Buzau    
 Art. 2. Se aprobă Documentaţia de atribuire (Formulare, Fisa de 
Date, Propunerea de contract, Caiet de sarcini, inclusiv Conventia de 
SSM si PSI) prevăzută în anexă - parte integrantă din prezenta 
dispoziţie. 
   Art. 3. Se numeşte  comisia de evaluare a ofertelor în următoarea 
componenţă: 

 
 Nume și prenume Funcția 
Preşedinte   Popescu C-tin Aurel - Viceprimar 
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Membri: Grosu George - Inspector 
 Florea Marian - Inspector 

 
  Art. 4. Se numesc ca membrii de rezervă următorii: 

Nume și prenume  Funcția 
Calin Constantin — Referent – membru de rezervă în cazul 

indisponibilităţii dlui Grosu George; 
 

Coman Daniela — Inspector – membru de rezervă în cazul 
indisponibilităţii dlui Florea Marian; 

 
Art. 5. Data limită de depunere a ofertelor este de 23.07.2018, orele 
15:00. 

 
 Art. 6. Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului  
“ cel mai bine raport calitate-pret”. 

 

Art.7.Secretarul comunei Zarnesti va aduce la cunoştinţa persoanelor şi 
autorităţilor interesate prezenta dispoziţie. 

 

Zarnesti 06.07.2018 
 

  PP  rr  ii  mm  aa  rr,, 
Lazar Alexandru  

 

  

  
 

           Avizat, 
          Secretar, 

                                   Baltateanu   Argentina  
 


