ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA VARGATA
PRIMAR

DISPOZITIA
din 25 ianuarie

Nr.7

2017

privind desemnarea expertului cooptat pe ldngd Comisia de evaluare pentru achizilia publicd de
Execulie lucrdri de modernizare cdmin cultural in localitatea Vdrgata in cadrul proiectului
,,Modernizarea Cdminelor Culturate din satele MitreSti, Vadu Si Griuqorul, Comuna Vdrgata,
Judelul MureS"

Primarul Comunei Ydrgata, Judeiul Mureq
Av6nd in vedere Contractul de finanfare C 0760 CN00 0315 7280 0222 07.1r.2016
,,Modernizarea Cdminelor Culturale din satele Mitreqti, Vadu qi Griuqorul, Comuna Y drgata, Judelul
Mureq";
Jindnd cont de natura qi complexitatea contractului care urmeazd sd fie incheiat, conform
documentelor justificative aferente achiziliei publice de mai sus,
Avdnd in vedere prevederile art.126 arl. 128 din Hotdr6rea Nr.395 din 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publicd / acordului cadru din Legea 98120t6 privind achizi{iile publice;;
in conformitate cu prevederile alin. (4) lit. "a" din art. 63 din Legea nr.2l5l200l
|n temeiul Art.68 alin.(l) din Legea rr.21512001 privind administra{ia publicdloca16:

I

-

-

dispune:

Art.l

Se desemneazd expertul cooptat pe ldngd Comisia de evaluare pentru evaluarea achiziliei

publice de Execu{ie lucrlri de modernizare cimin cultural in localitatea Virgata in cadrul
proiectului,,Modernizarea Ciminelor Culturale din satele Mitreqti, Yadu gi Griuqorul, Comuna
Yilrgata, Jude{ut Mureq", in persoana Dn. M6der Pusk6s lzabella, cu scopul de a sprijini activit6tile
de evaluare.

Art.2 Expertul cooptat are atribulii qi respbnsabilitd{i in analiza situaliei financiare a ofertan}ilor
/ candidalilor qi analiza financiar[ a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau
clauze contractuale propuse de ofertant in cadrul achizi\iei publice de Execufie lucrlri de
cadrul proiectului ,rModernizarea
modernizare clmin cultural in localitatea Vlrgata
Ciminelor Culturale din satele Mitreqti, Vadu qi Griugorul, ComunaYilrgata, Judetul Mureq"-

in

Art.3 Dispozitia se va comunica Institu{iei Prefectului Jude}ului Mureq, aparatului de
specialitate qi persoanei menlionate la art.1.
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