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HOTARAREA nr. 15 
din 29.03.2018 

Privind aprobarea  componentei comisiei pentru evaluarea ofertelor  
si desfasurarea procedurii simplificate de atribuire a Contractului de executie  

 pentru obiectivul de investitie “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PISCHIA, 
JUDETUL TIMIS” 

 
 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Pischia, judetul Timis,  
Avand in vedere Referatul nr. 824/01.03.2018 prin care Primarul Comunei Pischia 

solicita aprobarea componentei comisiei pentru evaluarea ofertelor si desfasurarea intregii 
proceduri de atribuire, in scopul atribuirii contractului de executie de lucrari aferent 
obiectivului de investitie “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PISCHIA, JUDETUL 
TIMIS”,  finantat conform Contractului de Finantare nr. C0720RN00011653700122 din 
18.07.2017, incheiat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in 
conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala, 

vazand Raportul de specialitate nr. 826/02.03.2018 al d-lui Guran Nicolae Lucian, 
consilier juridic in cadrul Consiliului Local Pischia, 

Avand in vedere prevederile Sectiunii a IX-a, art. 126 si urmatoarele din H.G nr. 
395/2016 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, precum si art. 36   alin. 1), alin. 4) lit. d) si art. 45 alin. 2 lit. e) din Legea 
nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. Se aproba componenta comisiei pentru evaluarea ofertelor si desfasurarea 
intregii proceduri de atribuire, in scopul atribuirii contractului de executie de lucrari avand ca 
obiect “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PISCHIA, JUDETUL TIMIS”, astfel: 

- Guran Nicolae Lucian, consilier juridic, presedinte 
- Simion Valeria, inspector asistent, membru 
- Herec Cristina, inspector de specialitate, membru 

 Art. 2. Comisia de evaluare va beneficia de asistenta de specialitate, in baza 
Contractului nr. 7505 din 22.02.2018,  echipa de experti cooptati, fara drept de vot, fiind 
compusa din: 
a) Ing. Suba Dana – expert achizitii publice, evaluare DUAE-calificare 
b) Ing. Filipescu Daniel – expert achizitii publice, evaluare tehnica 
c) Ing. Filipescu Maria – expert achizitii publice evaluare financiara  
    Art. 3. Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza d-l Ioan SAS, Primarul Comunei 
Pischia. 
    Art. 4. Hotararea a fost adoptata cu votul “pentru” a 8 consilieri din cei 9 prezenti la 

sedinta Consiliului Local Pischia. 



Art. 5. Hotararea se comunica: 
- Institutiei Prefectului – Judetul Timis; 
- D-lui Ioan SAS, Primarul Comunei Pischia; 
- AFIR Timis 
- Membrilor comisiei de evaluare 
- Cetatenilor prin afisare 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA    P SECRETAR 
          Jurj Gheorghe           Guran Nicolae Lucian 
 

 

 

 

 

 


