
 
 
 
România                                                                                                                                                                       
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                 
Consiliul Local                                                                                                                                                  

 
HOTĂRÂREA nr. 24 

din 16 martie 2017 
 
              Privind constituirea comisiei de  evaluare şi selecţie  a ofertelor în vederea atribuirii contractului 
de executie lucrări aferent proiectului „Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din 
localitatea Crivina, comuna Nadrag, judetul Timis”  - Măsura 7.6 „Protejare patrimoniu cultural” din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.  
  
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere faptul că în cadrul procesului de implementare a proiectului „Modernizarea, 
renovarea si dotarea caminului cultural din localitatea Crivina, comuna Nadrag, judetul Timis”  - Măsura 
7.6 „Protejare patrimoniu cultural” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, este 
necesar a se desfăşura proceduri de achiziţii publice, conform prevederilor legale, în cadrul acestor 
proceduri fiind necesară numirea unei comisii de evaluare şi selecţie a ofertelor;    
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
              În conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si a HG nr. 395/2016 din 
2 iunie 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; 
 În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215 / 2001 republicată , 
privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare   
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :   
            Art. 1  Se aprobă  constituirea comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor în vederea atribuirii 
contractului de lucrări aferent proiectului de executie lucrari „Modernizarea, renovarea si dotarea caminului 
cultural din localitatea Crivina, comuna Nadrag, judetul Timis”  - Măsura 7.6 „Protejare patrimoniu 
cultural” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în următoarea componenţă :  

- cons. juridic Wagner Marian – preşedinte comisie, cu drept de vot 
- ing. Deliomini Realdo –  secretar comisie, cu drept de vot 
- ec. Springer Ingrid – membru comisie, cu drept de vot 

            Art. 2  Se aprobă desemnarea d-lui. Vălean Dorin ca furnizor servicii auxliare de consultanţă în 
domeniul achiziţii publice, privind derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări , fără drept de 
vot. 
            Art.  3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  4    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Persoanelor în cauză 
- Afişare.                                                                                                     

          
                                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                                                                                                              Manea Maria 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


