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DISPOZITIE

Referitor la: modificare art. 1 si art. 3 din Dispozitia primarului Municipiului Slatina nr.
143/16.11.2020 privind numire comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului Servicii de protect tehnic, documente pentru obtinerea avizelor, 
autorizatiilor si asistenta tehnica a proiectantului acordata peperioada de executie 
a lucrarilor pentru proiectul Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului 
de Iluminat Public si Reabilitarea Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, 
cod SMIS125574

Avand in vedere:

prevederile Dispozifiei primarului Municipiului Slatina nr. 143/16.11.2020 privind 
numire comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului Servicii de protect 
tehnic, documente pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor fi asistenta tehnica a 
proiectantului acordata pe perioada de execufie a lucrarilor pentru proiectul 
Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public fi 
Reabilitarea Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574; 
prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative;

. obligatia autoritatii contractante de a desemna persoanele responsabile pentru 
evaluarea ofertelor, persoane care se constituie intr-o comisie de evaluare; 
situatia creata prin infectarea cu SArRS COV 2 a celor doi responsabil achizitii publice 
nominalizati in dispozitia primarului Municipiului Slatina nr. 143 din data 16.11.2020, 

in temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) litera b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE

Art. I. Se aproba modificarea articolului 1 din Dispozitia primarului Municipiului Slatina nr. 
143/16.11.2020 privind numire comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
Servicii de proiect tehnic, documente pentru obfinerea avizelor, autorizatiilor fi asistenta 
tehnica a proiectantului acordata pe perioada de executie a lucrarilor pentru proiectul 
Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea 
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574, care va avea urmatorul 
conjinut:
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„Art. 1. Se aproba constituirea comisiei de evaluare a ofertelor In vederea atribuirii 
contractului de achizitie publica privind Servicii de protect tehnic, documente pentru obtinerea 
avizelor, autorizafiilor si asistenta tehnica a proiectantului acordata pe perioada de execufie a 
lucrdrilor pentru proiectul Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat 
Public si Reabilitarea Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574, in 
urmatoarea componenfa:

Membri
1. Daniela Moanta
2. Alin Cristian Militaru
3. Ilie Cirstea
4. Ileana Stoicanescu
5. Mihaela Otincelescu

- Presedinte cu drept de vot al Comisiei de evaluare
- Membru al Comisiei de evaluare
- Membru al Comisiei de evaluare
- Membru al Comisiei de evaluare
- Membru al Comisiei de evaluare

Membrii de rezerva:
1. Emilia Sanda - Membru supleant al Comisiei de evaluare
2. Adriana Mihaela Draghici - Membru supleant al Comisiei de evaluare
3. Larisa Bianca Dumitrescu - Membru supleant al Comisiei de evaluare”

Art. II. Se aproba modiflcarea articolului 3 din Dispozifia primarului Municipiului Slatina nr. 
143/16.11.2020 privind numire comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
Servicii de proiect tehnic, documente pentru obfinerea avizelor, autorizafiilor fi asistenta 
tehnica a proiectantului acordata pe perioada de execufie a lucrdrilor pentru proiectul 
Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea 
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574, care va avea urmatorul 
con|inut:

,vArt. 3. in cazul in care pre§edintele comisiei de evaluare a ofertelor nu poate fi prezent, 
va fi inlocuit de doamna Larisa Bianca Dumitrescu — Consilier Achizitii Publice”.

Art. III. Celelalte prevederi ale Dispozitiei primarului Municipiului Slatina nr. 143/16.11.2020 
privind numire comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului Servicii de proiect 
tehnic, documente pentru obfinerea avizelor, autorizafiilor si asistenfa tehnica a proiectantului 
acordata pe perioada de execufie a lucrdrilor pentru proiectul Modernizarea, Eficientizarea, 
Extinderea Sistemului de Iluminat Public fi Reabilitarea Instalafiilor Electrice din Municipiul 
Slatina, cod SMIS 125574 raman neschimbate.

Art. IV. Prezenta hotarare se comunica la:
- Institufia Prefectului - Judeful Olt;
- Primarul Municipiului Slatina; 

Serviciul Achizitii Publice; 
Persoanele nominalizate la art. 1.

' Contrasemneaza,
Secretar General a^Municipiului Slatina 

Miharfofa IDITA
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