
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului  

de achiziţie publică având ca obiect lucrări de „Întreținere curentă, periodică și reparații curente  

pe timp de vară, pe drumurile județene din județul Alba” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 17133/29 septembrie 2016 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect lucrări de „Întreținere curentă, 

periodică și reparații curente pe timp de vară, pe drumurile județene din județul Alba”, în 

perioada 2 octombrie-31 decembrie 2016; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 126 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 Articol unic 

  Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect lucrări de „Întreținere curentă, periodică și reparații curente pe 

timp de vară, pe drumurile județene din județul Alba”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Camelia Elena GALAC VITAN  - consilier superior, Serviciul achiziții publice și  

     monitorizarea implementării  contractelor 

Membri: 

Romana Maria RUSU   - șef serviciu, Serviciul juridic contencios 

Cecilia POPA    - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului,  

     Serviciul administrarea domeniului public și privat  

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului,  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor  

     de alimentare cu apă  

Monica Diana CRISTEA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului,  

     Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor  

     de alimentare cu apă  

Membri de rezervă:  

Anamaria POPA    - consilier superior, Serviciul achiziții publice și  

     monitorizarea implementării  contractelor 

Dan Aurelian CLEMNIC  - inspector asistent, Compartimentul autoritatea județeană de 

transport 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și relații 

publice, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării  contractelor și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

          Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

      Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 
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