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Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 'hU / Jao^ ZoZ t

DISPOZIJIE

Referitor la: desemnare experji cooptaji pentru atribuirea contractului avand ca obiectiv Servicii de
verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic $i a detaliilor de execute pentru proiectul „ e- *
Incarcare-proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in 
Municipiul Slatina.

Avand in vedere:
referatul nr. 11691/08.02.2021 al Serviciului Achizifii Publice;
dispozifiile art.126, alin. (3) din Hotararea Guvemului nr.395/2016 privind Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizijie 
publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizijiile publice din 02.06.2016; 
prevederile capitolului III, secjiunea a 9 - a din Hotararea Guvemului nr.395/2016 privind 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizijiile publice din 
02.06.2016;
dreptul autoritajii contractante de a decide, cu scopul de a sprijini activitajile de evaluare, 
desemnarea unor speciali§ti extemi, numiji experfi coopta^i, care desf5§oara activit&Ji 
independente sau care sunt pu§i la dispozijie de catre fumizorii de servicii auxiliare achizi^iei; 
contractul de finanfare nr. 43/GES/l5.04.2020 privind proiectul "e-Incarcare - proiect de 
dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul 
Slatina", find fmanfat de Administrafia Fondului pentru Mediu in cadrul Programului 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - 
stafii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile re$edinfa de judef. 
contractul de servicii cu nr. 44539 semnat in data de 23.06.2020 cu S.C. TERRA INVEST 
MANAGEMENT S.R.L privind prestarea serviciilor de consultanfa in achizifii publice 
pentru proiectul ”e-Incarcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a 
vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”.
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in temeiul dispozijiilor art.196 alin. (1) litera b) din Ordonanja de Urgenja a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ.

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE

Art.l. Se desemneaza experfi cooptaji pentru atribuirea contractului de achizijie publica de servicii 
avand ca obiect Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de 
execufie pentru proiectul „ e-Incarcare-proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a 
vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina prin Anun{ Publicitar — Cumparare directa in 
SEAP din partea operatorului economic S.C. TERRA INVEST MANAGEMENT S.R.L urmatoarea 
persoana:

1. Enache Adrian Robert - expert cooptat

Art. 2. Experjii cooptaji au atribu|iile, competentele si responsabilitafile stabilite prin actele normative 
in vigoare privind achizifiile publice.
Art.3. Persoanele nominalizate la art.l vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozijii.
Art.4. Orice dispozijie contrara i§i inceteaza aplicabilitatea 
Art.5. Prezenta dispozijie se comunica la :

■ Institujia Prefectului Judejului Olt;
■ Primarul Municipiului Slatina;
■ Serviciul Achizijii Publice;
■ Persoanele nominalizate la art. 1.
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