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DISPOZIŢIA Nr. 467 
din 15.12.2020 

 
privind: constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de 

achizitie publica privind serviciile de colectare separată şi transport separat al deseurilor 
municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie si 
institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de pe teritoriul 
comunei Ruginești, județul Vrancea  

 
                    Primarul comunei Ruginesti, judeţul Vrancea, având în vedere: 
 
- Referatul intocmit de responsabilul pe achizitii publice inregistrat sub nr.  

8136/14.12.2020; 
       -     Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

  -      Dispozitiile art. 126-131 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica/acordului-cadrul din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

 

           În temeiul art. 155 alin. 2 lit. c) si art. 196 alin. (1), lit. b), din O.U.G nr. 157/2019 
privind Codul Administrativ 

 
 

DISPUNE 
 

        ART. 1 (1) Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului 
de achizitie publica privind serviciile de colectare separată şi transport separat al deseurilor 
municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie si 
institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de pe teritoriul comunei Ruginești, 
județul Vrancea, având următoarea componență: 

 

- Presedinte cu drept de vot – d-na Gugeanu Anca Roxana; 
- Membri -  d-na  Ene Cristina – referent asistent; 

              - d-na Matei Lăcrămioara Maricela– inspector superior; 
                   - d-na Bostan Lenuța – inspector superior; 

                            - d-na Dumitru Anigeta – referent superior.  
 
(2) Se nominalizează ca membri de rezervă pentru comisia numită la art. 1, astfel: 
- d-na Husdup Maria – consilier principal; 
- d-na Spiridon Profira – consilier superior; 
 



Art. 2  Comisia de evaluare isi va desfasura activitatea si isi vor indeplini atributiile 
conform dispozitiilor legale in vigoare, raspunde pentru activitatea desfasurata, precum si de 
respectarea principiilor si conditiilor legale in domeniul achizitiilor publice. 
 
          Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi atacată la Secţia de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Judeţului Vrancea potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosului 
administrativ. 

 
          ART. 4  Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de persoanele 
nominalizate la art. 1 şi comunicate celor în drept de secretarul general al comunei Ruginesti, 
judeţul Vrancea. 

 
                Primar                                                                                   Avizat pentru legalitate 
             Avram Ion                                                                                      Secretar general 
                                                                                                                       Tănase Nicoleta 


