ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 102 / 2013
privind numirea unei comisii de evaluare şi de selecţie a ofertelor pentru efectuarea unei
Expertize Tehnice Extrajudiciare

Primarul Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere Referatul nr. 3288/26.02.2013 al Viceprimarului Municipiului Brad – dl. Circo
Aurel Vasile, prin care se propune numirea unei comisii de evaluare a ofertelor înregistrate şi de selecţie a
ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, în vederea efectuării unei Expertize Tehnice
Extrajudiciare prin care să se susţină Contestaţia nr. 17105/18.12.2012 la Raportul de Audit Financiar nr.
14134/12.10.2012 al Curţii de Conturi;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1 – Numirea unei comisii de evaluare a ofertelor înregistrate şi de selecţie a ofertei celei mai
avantajoase din punct de vedere economic, în vederea efectuării unei Expertize Tehnice Extrajudiciare, în
următoarea componenţă:
Preşedinte: -Petrean Gabriela-Octavia – Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Impozite şi
Taxe Locale
Membru: -David Mihaela – Consilier juridic grad I gradaţia 3
Secretar: -Trifan Florina-Elena – Expert cls. I grad asistent gradaţia 2 – Compartimentul de
Achiziţii Publice
Art.2 – Comisia îşi va desfăşura activitatea începând cu data de 26.02.2013 ora 10,00, până la
atribuirea contractului de servicii, în conformitate cu calendarul din Caietul de sarcini.Eventualele contestaţii
vor fi aduse la cunoştiinţa Primarului Municipiului Brad, pentru a decide asupra modului de soluţionare.
Art.3 – Deschiderea şi evaluarea ofertelor se face la data de 26.02.2013, ora 12,00, conform
Caietului de sarcini nr. 2363/06.02.2013, la sediul Primăriei Municipiului Brad.
Art.4 - Se comunică câte un exemplar din prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţului
Hunedoara, Primarului Municipiului Brad şi comisiei nominalizată la art. 1.

Brad, 26.02.2013
PRIMAR,
FLORIN CAZACU
AVIZAT,
SECRETAR
BORA CARMEN IRINA

