
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
    - Consiliul local – 
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  52  

Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor privind lucrarea  „Amenajare şi 
modernizare drumuri în intravilan comuna Poarta Albă  - Proiect SAPARD  - calamitate în 

urma inundaţiilor din anul 2005 ”  
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
extraordinară din data de 05.07.2007 ; 
 Văzând contractul de finanţare a lucrării „Amenajare şi modernizare drumuri în 
intravilan comuna Poarta Albă  - Proiect SAPARD  - calamitate în urma inundaţiilor din 
anul 2005 ” ;  
  Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae, avizul  
comisiei  nr. 1 , raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate 
al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii şi cele ale art . 71-83 din H.G. nr. 925 din 
19.07.2006  ; 

În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (4) lit. „f” precum şi cele ale art. 125    
din Legea nr. 215/2001 republicată  ; 
 În temeiul art.45, alin. (1) din Legea  administraţiei  publice locale nr. 
215/23.04.2001 republicată ; 
                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor privind lucrarea  
„Amenajare şi modernizare drumuri în intravilan comuna Poarta Albă  - Proiect SAPARD  
- calamitate în urma inundaţiilor din anul 2005 ’’  care va funcţiona în următoarea 
componenţă : 1. Preşedinte   - David Ion                    – inspector - primăria Poarta Albă 

            2. Membru      – Mihon Corneliu            – secretarul comunei Poarta Albă 
   3. Membru     - Ciară Gheorghe            - inspector - primăria Poarta Albă 
            4. Membru    -  Farcaş Daniel  - Ionuţ  - inspector - primăria Poarta Albă 
            5. Membru -  Teodorescu Nicolae - inspector de specialitate  - primăria 

Poarta Albă 
           Expert cooptat - Drăgan Nicoleta - Carmen – specialist în verificarea şi 

evaluarea propunerilor tehnice .  
          Art. 2 – Membrii comisiei nominalizate potrivit art. 1 vor fi retribuiţi conform legii 
şi au obligaţia depunerii la biroul achiziţii până la data de 09.07.2007 a următoarelor 
documente : copie carte de muncă , curiculum vitae şi declaraţie de imparţialitate şi 
confidenţialitate . 

Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
         Art. 4 – Începând cu data adoptării prezentei , Hotărârea Consiliului Local 
Comunal nr. 49 din 28.06.2007 se revocă .                                                                     
         Art. 5 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, - 
voturi  împotrivă din totalul de 11 voturi exprimate. 
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Preşedinte de şedinţă, 
          IORDACHE  VIRGIL 

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 
 
 


