ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA
HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractului de execuţie lucrări
“Reparaţii străzi in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”.

Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomita,
Avand in vedere :
- prevederile O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de
servicii;
Analizand :
- expunerea de motive nr.1959 din 27.12.2011 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate, nr. 1960 din 27.12.2011;
- avizul de legalitatate la proiectului de hotărâre emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” c “ si alin.(5), lit.” c “ şi art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
execuţie lucrări “Reparaţii străzi in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”, in următoarea componenţă:
1. Ionică Ionel – viceprimar – presedinte;
2. Radu Alexandrina – inspector taxe si impozite – membru;
3. Dinu Varvara – referent casier – secretar;
4. Constantin Nicolae – referent - membru.
5. Iordache Cornelia – referent - membru
6. Voicu Iordache – membru.
7. Drăghici Ionel – membru.
Art.2. Se numesc membrii de rezerva in comisia de evaluare a ofertelor :dna Ene Tudora –
secretar comuna, Andrei Paula – referent şi Vieriu Costel – consilier local.
Art.3. Se imputerniceşte primarul comunei Grindu să semneze contractual de lucrări.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, persoanelor nominalizate la art.6,
Instituţiei Prefectului şi va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare pe internet, de către secretarul
comunei..
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