ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA FUNDU MOLDOVEI
PRIMAR

DISPOZITIE*
de conrpletare a Dispoziliei nr.40 din04.04.2018 privind constitLrirea Cornisiei de evaluare a
ol-ertelor pentru atribuirea contractului de achizilie pLrblicS de proiecteLre si executie lucriri in
cadrLrl proiectulLri:,,Construire pod peste rAul Moldova, in satul Clolacu, comuna F-urrdu
Moldovei, .judefLrl Suceava "

'fudor-lon Zdrob, prinrarul comunei
Furrdu Moldovei, jude{ul Suceava;
Av6nd in vedere :
- Adresa Irrstituliei Prefectului - Judelul Suceava nr.7388, 7it.66,7265,7979110/6 din
19.04.20 t8;
- Referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.36'74 din 07.05.201 8;
- prevederile Legii nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modific[rile;i cornpletirile
u

lterioare;

- prevederile art.l26 alin.(3) Ei ale art.l28 din t-lc nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
cle aplicare a prevederilor referitoare la atribr.rirea contractului de achizitie publica/acordului
cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul dispozitriilor art.63, alin.l, lit. d), alin.5, lit. a) gi art.68 din Legea nr.2l51200l
a adnriltistraliei publice locale, republicat6,cu modificarile gi cornpletdrile ulterioare:

DISPUN:

Art.l. Dispozilia

rlr.40 din 04.04.2018 privind constituirea Cornisiei de evaluare a
ofbrtelor pentru atribuirea contractului de achizilie publicd de proiecr,are gi execulie Iucr[ri in
cadrul proiectului: ,,Construire pod peste rdul Moldova, in satul Colacu, comuna Fundu
Moldovei, judelul Suceava" se completeazd cu articolul 2t care va avea urmdtorul cuprins:
(l)Se coopteazd ca expert extern pe l6ngd comisia de evaluare in vederea atribuirii
Contractului de achizilie public[ de proiectare qi execufie Iucrdri in cadrul proiectului:
,,Construire pod peste rAul Moldova,irr satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, judelul Suceava",
clonrnul Buta Cheorghe-Cristian, din partea furnizorului de servicii auxiliare achiziliei.
(2) Atribuliile expertului extern constalr in verificarea gi evaluarea propllnerilor tehnice.
Art.2. Prezenta dispozilie va tl comunici de cdtre secretarul corrunei Fundu Moldovei
Pret'ectLrlui .jude[Lrlui Suceava si persoanelor interesate.
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Avizal pentru legal itate,
Secretarul comunei,
Aurica $A.LVARIU
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