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Nr. / 09 03 2023 

DISPOZITIE 

Referitor la: numire comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publică din cadrul procedurii de atribuire Produse de curăţenie pentru proiectul "Achiziţia de 
dispozitive medicale - PREVENŢIE SARS CoV-2 pentru unităţile de invăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Slatina", Cod SMIS 143238: 
Lotul 1 - Articole de curăţenie i igienă pentru proiectul "Achiziţia de 

dispozitive medicale - PREVENŢIE SARS CoV-2 pentru unităţile de 
invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina", Cod SMIS 143238 

Lotul 2 - Coşuri de gunoi, saci menajeri i pubele, pentru proiectul 
"Achiziţia de dispozitive medicale - PREVENŢIE SARS CoV-2 pentru 

unităţile de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina", Cod 

SMIS 143238 

Având în vedere: 
referatul nr. 19787/07.03.2023 emis de Serviciul Achiziţii publice, privind necesitatea numirii 

comisiei de evaluarea a ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică având ca obiect Produse de curăţenie pentru proiectul "Achiziţia de dispozitive 

medicale - PREVENŢIE SARS CoV-2 pentru unităţile de invăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Slatina", Cod SMIS 143238: 

- Lotul 1 - Articole de curăţenie i igienă pentru proiectul "Achizitia de 
dispozitive medicale - PREVENŢIE SARS CoV-2 pentru unităţile de 
invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina", Cod SMIS 143238 
- Lotul 2 - Coşuri de gunoi, saci menajeri ipubele, pentru proiectul "Achiziţia 

de dispozitive medicale - PREVENŢIE SARS CoV-2 pentru unităţile de 
invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Slatina", Cod SMIS 143238 

dispoziţiile art.126 din Hotărârea Guvernului 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; 
dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 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 capitolului III, Realizarea achiziţiei publice, Secţiunea a 9- a, art. 126 - art. 131 
din Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normalelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
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- prevederile art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 

in temeiul dispoziţiilor art.196 alin. (1) litera b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE 

Art. 1. Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică Produse de curătenie pentru proiectul "Achizitia de dispozitive medicale - 
PREVENTIE SARS CoV-2 pentru unitătile de invăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Slatina", Cod SMIS 143238: 

- Lotul 1 - Articole de curătenie i igienă pentru proiectul "Achizitia de dispozitive 

medicale - PREVENTIE SARS CoV-2 pentru unitătile de invălământ preuniversitar 
de stat din municipiul Slatina", Cod SMIS 143238 
- Lotul 2 - Coşuri de gunoi, saci menajeri şipubele, pentru proiectul "Achizitia de 
dispozitive medicale - PREVENTIE SARS CoV-2 pentru unitătile de ftwătământ 

preuniversitar de stat din municipiul Slatina", Cod SMIS 143238 
în următoarea componenţă: 

Membri 
1. Florina Nedeloiu 
2. Cristiana Şerban 

3. Cristiana Adriana Pătrăşcoiu 

4. Ramona Ioana Matei 
5. Ingrid Monica Manea 

Membrii de rezervă: 

1. Larisa Bianca Dumitrescu 
2. Cristina Elena Ghiorghiţă 

3. Lucian Emanoil Nicolescu 

4. Daniela Maricescu 
5. Cristian Mihai Manea 

- Preşedinte 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 

- Membru supleant al Comisiei de evaluare 

- Membru supleant al Comisiei de evaluare 

- Membru supleant al Comisiei de evaluare 

- Membru supleant al Comisiei de evaluare 

- Membru supleant al Comisiei de evaluare 

Art. 2. (1) Comisia nominalizată la art.1 are atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile 

stabilite prin actele normative in vigoare privind achiziţiile publice. 
(2) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia de evaluare are obligaţia de a păstra 

confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informaţii 

prezentate de către ofertanţi a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si 
proteja propfietatea intelectuala sau secretele comerciale. 
(3) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul 
procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de 
preşedintele acestuia. 
(4) Raportul procedurii de atribuire se inaintează de către preşedintele comisiei de evaluare 
conducătorului autorităţii contractante spre aprobare. 
Art.3. in cazul in care preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor nu poate fi prezent, va fi
inlocuit de doamna Larisa Bianca Dumitrescu — Consilier Achiziţii Publice. 
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Art.4.Persoanele nominalizate la art.1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Olt; 
• Primarul Municipiului Slatina; 
• Serviciul Achiziţii Publice; 
• Persoanele nominalizate la art.l. 

Primar, 
Constantin Stelian Emil 
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Contrasemnează, 

Secretar General al municipiului Sl 
Mihai Ion IDITA 
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