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DISPOZIȚIA
nr. 88 din 22.09.2020

- privind constituirea comisiei de selecţie şi evaluare oferte – procedura simplificată - pentru atribuirea
contractului de achiziție ,,Achiziție tablete pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru desfășurarea
activităților didactice în mediul on-line, în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Văzândreferatul întocmit de către d-ra Stoica Bianca – consilier achiziții publice în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare și ale art. 126 și următoarele Hotărârea de Guvern 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, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ,,e” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul
administrativ,
DISPUN:
Art.1: Constituirea comisiei de selecţie şi evaluare oferte – procedura simplificată - pentru atribuirea
contractului de achiziție ,,Achiziție tablete pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru desfășurarea
activităților didactice în mediul on-line, în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, în următoarea
componenţă:
1. Stoica Bianca, consilier achiziții publice Primăria comunei Vama Buzăului - preşedinte, cu drept de vot;
2. Ionașcu Raluca Alexandra, directorul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului
- membru;
3. Aldea Cosmina Georgeta, inspector Primăria comunei Vama Buzăului
- membru;
4. Găitan Adrian Constantin, secretarul general al comunei Vama Buzăului
- membru;
5. Stoica Gabriela Lucia, inspector Primăria comunei vama Buzăului
- membru.
Art.2: (1)D-na Scutaru Iulia, consultant extern, este desemnată expert cooptat, având ca şi atribuţii
verificarea respectării prevederilor legale şi procedurale în ceea ce priveşte achiziţia şi ofertele depuse.
(2) Expertul cooptat nu este membru al comisiei menţionate la art. 1 şi nu va avea drept de vot.
(3) Expertul cooptat va avea obligaţia de a întocmi un raport ce va fi înaintat comisiei de evaluare.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează membrii comisiei.
Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului
Braşov şi persoanelor menţionate la art. 1 şi la art. 2.
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Adrian – Constantin GĂITAN

