
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. 162/18.01.2022;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                   Primarul comunei  Beba Veche emite prezenta D I S P O Z I T I E

privind aprobarea comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a 
contractului de furnizare in cadrul proiectului Construire Școală cu regim 
de înălțime P+1E în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche județul 

Timiș;

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Având in vedere:
HCL nr. 45 din 20.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza ți 
conform documentației tehnico-economice aferente investiției “Construire Școală cu 
regim de înălțime P+1E în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche județul Timiș”;
Contractul de finantare nr. 1908/6.03.2018 semnat intre Primaria Comunei Beba 
Veche si MDRAP

Având temei legal prevederile:
Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 126, alin.(3) si art.128 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 - cu modificarile si completarile 
ulterioar

    1. Se desemnează comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 
furnizare pentru proiectul “ Construire Școală cu regim de înălțime P+1E în localitatea 
Beba Veche, comuna Beba Veche județul Timiș” având următoarea componenta:
Președinte cu drept de vot - Bican Aurelian Craciun,
Membru comisie de evaluare - Sofran Nicolae
Membru comisie de evaluare - Flori Corina
2. Se desemnează membrii de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de furnizare “ Construire Școală cu regim de înălțime P+1E în 
localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche județul Timiș”, următoarele
persoane:
Președinte comisie de evaluare – Rezerva – Farca Denisa
Membru comisie de evaluare – Rezerva - Pârlăgeanu Andreea
3. Se propune expert consultant, conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016, în 
cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare
“ Construire Școală cu regim de înălțime P+1E în localitatea Beba Veche, comuna Beba 
Veche județul Timiș” dl. Nicoară Mihai -evaluare DUAE, documente de

Articolul 1:

    In conformitate cu prevederile art. 19 – alin 1 lit. e) din Legea 340/2004
privind Institutia Prefectului, prezenta Hotarare de Consiliu Local se va comunica dupa 

Articolul 2:



cum urmeaza:
Institutiei Prefectului Judetul Timiș;
- Persoanelor nominalizate la art. 1 – alin. 1, 2 si 3 din cadrul prezentei dispoziții,
- Serviciului de contabilitate din cadrul Primariei Comunei Beba Veche;
- Informare publica prin afisare la sediul Primariei Comunei Beba Veche,
- Publicare in Monitorul Oficial local la adresa www.primariabebaveche.ro

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 2/2022

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz
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19.01.2022

19.01.2022

19.01.2022

2

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  3)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  2)

 

1

 

0

Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 18.01.2022
Nr.2


