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HOTĂRÂREA   Nr.33 
din 25.04.2017 

privind completarea Comisiei de evaluare pentru deschiderea ofertelor, derularea procedurii si 

atribuirea contractului de achizitie publica pentru proiectul “Dotarea caminelor culturale din 
Vladimirescu, Mandruloc si Horia, inclusiv scena exterioara mobila, comuna Vladimirescu, judetul 

Arad” 

 
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
VǍZÂND: 
-referatul Biroului de urbanism din cadrul  Primariei Vladimirescu 
-raportul d-ului primar Crisan Ioan care propune promovarea acestui proiect de hotărâre 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr. 96/17.10.2016 privind derularea procedurii 
de achizitie publica pentru proiectul “Dotarea caminelor culturale din Vladimirescu, Mandruloc si 

Horia, inclusiv scena exterioara mobila, comuna Vladimirescu, judetul Arad” 
-votul de  16 voturi pentru exprimat în şedinţa din 25.04.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 

 

AVÂND ÎN VEDERE: 
-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

-prevederile HG 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 
-prevederile Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor 

 
In temeiul prevederilor art. 36 si art. 115, alin. 1 lit b din Legea Administratiei Publice Locale nr. 

215/2001, republicata in anul 2007 cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art.1. In vederea atribuirii contractului de achizitie publica pentru proiectul “Dotarea 
caminelor culturale din Vladimirescu, Mandruloc si Horia, inclusiv scena exterioara 
mobila, comuna Vladimirescu, judetul Arad”, se completează Comisie de evaluare pentru 
deschiderea ofertelor, derularea procedurii si atribuirea contractului de achizitie publica cu 2 
membrii supleanti, d-na Popovici Corina avand functia de consilier superior in cadrul Biroului de 
urbanism din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Vladimirescu si d-nul Puticiu 
Alexandru avand functia de referent asistent in cadrul Biroului de urbanism din cadrul aparatului 
propriu al primarului comunei Vladimirescu . 
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Art.2.  Hotararea va intra in vigoare si se comunica dupa cum urmeaza: 
- Membrilor comisiei 
- Serviciului economic din cadrul primariei Comunei Vladimirescu 
- Institutiei Prefectului Arad 

 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                   HARLAU DACIAN-ALIN                                                      SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..     
R.D.: T.O 


