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HOTARARE  
 

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări 
 „Centru de informare turistica, comuna Bania, jud. Caras-Severin”   

 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară; 
Văzând expunerea de  motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate, raportul  

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia, precum şi nota justificativa nr.321/11.02.2013 privind 
necesitatea cooptării în comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Centru de informare 
turistica, comuna Bania, jud. Caras-Severin”, proiect finanţat din fonduri nerambursabile F.E.A.D.R.- măsura 313 
,,Încurajarea actvităţilor turistice”,  a doi experţi externi și un membru de rezervă;  

Văzând prevederile OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere art. 71 al.(1) ; art. 72 al.(1), al.(3) şi al. (4) şi art. 73 din  Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 
2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificările și completările ulterioare; 

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,d”, al.(6) lit. „a” pct.18;  art. 45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,   
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1 –  Se constituie comisia de  evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de 
lucrări ,,Centru de informare turistica, comuna Bania, jud. Caras-Severin”, proiect finanţat din fonduri nerambursabile 
F.E.A.D.R.- măsura 313 ,,Încurajarea actvităţilor turistice”,  în următoarea componenţă:  

1. Ec. Surulescu Dănilă -  consilier superior, contabil Primăria comunei Bănia – preşedinte, responsabil 
atribuire contract;  

2. Marin Pavel – secretarul comunei Bănia – membru;   
3. Puia Iliuță Mihai – consilier al primarului - membru; 

Art. 2 - Se desemnează ca membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor,  prevăzută la art. 1, d-na 
Țîncu Elvira-Dorina – consilier asistent – agent fiscal în aparatul de specialitate al primarului comunei Bănia;  

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se desemnează d-nul Bălan Silvestru, primarul comunei 
Bănia.  

Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor prevăzute la articolele 1, 2 și 3 şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Caraş-Severin.  
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