
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL COMUNEI  BUDILA  
                                                  DISPOZITIA Nr. 200 din 13.04.2022      PROIECT 
 
 

 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și aprobare a documentației de 
atribuire pentru procedura simplificata "Electrificare in comuna Budila” 

 

 
Având în vedere următoarele: 

- referatul nr. 6486/13.04.2022, intocmit de secretarul general al comunei Budila, 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile art. 127 din 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, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- anuntul de participare simplificat nr. SCN1104896/12.04.2022 

- Contractul de finantare nr. 2021/588512 din 03.12.2021  intre Comuna Budila si Innovation Norway, 

pentru proiectul “Electrificare in comuna Budila” in valoare de 184 204 EUR 

 

In temeiul art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 
          Primarul  comunei Budila, 

 
 

D I S P U N E: 
 

     Art. 1. – Se constituie comisia de evaluare a ofertelor și aprobare a documentației de 
atribuire pentru procedura simplificata "Electrificare in comuna Budila”, în următoarea 
componență: 

        
       Președinte – Benia Alexandra-Aveluța – Secretar general (cu drept de vot)  
       Membru- Mucilenita Lidia– Inspector Primăria Budila 
       Membru – Munteanu Stefani Jeni, Responsabil Achiziție Publica 

 
                     Membri supleanți: 
Președinte- Nichita Laurentiu Razvan- Consilier juridic Primăria Budila (cu drept de vot)            
Membru- Dogariu Diana Mihaela –  Consilier Primăria Budila                           
Membru- Lenart Virgaci Ana Maria- Inspector Primăria Budila         
 
      Art. 2. – Atributiile comisiei de evaluare sunt cele prevazute la art. 127 din HG nr. 
395/2016, iar pentru expertul cooptat la art. 128-130 din HG nr. 395/2016. 



 
     Art. 3. – Comisia astfel constituită va respecta prevederile legale în vigoare cu privire la 
atribuirea contractelor de achiziție publică. 
 
     Art. 4. – Prezenta dispoziție se comunică tuturor persoanelor nominalizate, Instituției 
Prefectului Brașov si se publica pe site-ul www.budila.ro, in vederea aducerii la cunostinta 
publica, prin grija Secretarului general al comunei Budila. 
 
     Art. 5. – Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 
 
 

        Contrasemnat pentru legalitate, 

                                      PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL, 
                IRIMIA MARȘAVELA                           ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 



 


