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H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea componenței comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție 

publică/acordurilor-cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii 

 
 Consiliul Județean Ialomița, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 6713 din 25.07.2016 a Preşedintelui Consiliului Județean 
Ialomița, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 6714 din 25.07.2016 al Direcției Achiziții Publice;      
 - Raportul nr. 7119 din 08.08.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 126 și urm. din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 395/2016  
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice; 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.f) din  Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
         Art.1 Se stabilește Comisia de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție 
publică/acordurilor cadrul care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii,  în următoarea componență: 
 
Președinte – Lefter Paula Alexandrina – consilier, Direcția Achiziții și Patrimoniu 
 
Membri – Preda Mirela Genina – consilier juridic, Direcția Achiziții și Patrimoniu 
      - Urse Viorel – consilier, Direcția Achiziții și Patrimoniu 
                - Coconcea Iulian – consilier , Direcția Investiții și Servicii Publice 
                - Dobriș Ștefan – consilier juridic, Direcția Coordonare Organizare 
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Membri  
de rezervă – Hristescu Marius – consilier, Direcția Achiziții și Patrimoniu 
          - Năstase Luminița Silvia – consilier, Direcția Achiziții și Patrimoniu 
          - Gheorghe Luiza Ștefania – consilier, Direcția Investiții și Servicii Publice 
 

Art.2 Comisia de evaluare aprobată potrivit art.1 va duce la îndeplinire atribuțiile 
prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, de Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și de alte 
acte normative cu aplicabilitate în domeniul achizițiilor publice. 

 
Art.3 Se mandatează domnul Victor MORARU, Preşedintele Consiliului Județean 

Ialomița, să modifice/completeze/actualizeze, prin dispoziție, componența comisiei 
prevăzută la art. 1. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean 
Ialomița. 
 

P R E Ş E D I N T E  
 

         Victor MORARU 
 
 
 

                                                              Contrasemnează 
                                                                         Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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