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D I S P O Z I Ţ I E 

privind  constituirea comisiei  de organizare a licitației pentru atribuirea contractului de achizitii publice, 

procedura  simplificata ,, Proiectare faza PT+DDE, asistenta din partea  proiectantului, pentru obiectivul,, 

Reabilitare energetica cladirea veche a  Spitalului orășenesc Huedin”, cod SMIS 115270, Contract de 

finantare nr. 2942/03.09.2018 

 

 Primarul Orașului Huedin,Dr. Mircea Moroşan, investit in aceasta functie prin sentinta civila nr. 

430/2016 a Judecatoriei Huedin. 

Având în vedere referatul nr.860/28.01.2020, înaintat de  Dezsi Norbert – consilier  Achizitii Publice în 
cadrul Pimăriei orașului Huedin, prin care solicită desemnarea comisiei de organizare a licitaţiei  pentru atribuirea 

contractului de achiziții publice, procedura simplificata,, Proiectare faza PT+DDE, asistenta din partea  

proiectantului, pentru obiectivul,, Reabilitare energetica cladirea veche a  Spitalului orășenesc Huedin”, 

cod SMIS 115270, Contyract de finantare nr. 2942/03.09.2018 
 

Cod CPV: -      71322000 -1: Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice(Rev.2) 

- 71328000-3: Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante(Rev.2) 

- 71356200-0: Servicii de asistenta tehnica(Rev.2). 

În temeiul  prevederile art.155, alin.1, lit.d, e, alin.5, lit.a, c, h, respectiv art. 196, alin. 1, lit.b din O.U.G 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

                                                                    D I S P U N 

 
 Art.1. Se aprobă desemnarea comisiei de organizare a licitaţiei pentru atribuirea contractului de achiziții 

publice, procedura simplificata,, ,, Proiectare faza PT+DDE, asistenta din partea  proiectantului, pentru 

obiectivul,, Reabilitare energetica cladirea veche a  Spitalului orășenesc Huedin”, cod SMIS 115270, 

Contyract de finantare nr. 2942/03.09.2018, ),  

Cod CPV:  - 71322000 -1: Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice(Rev.2) 

                                - 71328000-3: Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante(Rev.2) 

             -71356200-0: Servicii de asistenta tehnica(Rev.2),  licitatie (online) care va avea loc  la data 

de 27.01.2020, ora 15,00.la sediul Primariei Huedin,  în următoarea componenţă: 

 

- Dezsi Norbert – consilier  achizitii publice   – preşedinte 

- Oros Iuliu         – ing. .UAT    -  membru  

- Todea Zorica   – contabil     -  membru 

- Boca Paula  - insp. R.U    -  membru 

- Capota Ancuta Ioana - inspector asistent  -  membru  

 

         Art.2. Se numeşte ca expert coptat la licitaţie d.na Baltag Ala. 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează comisia mai sus desemnată. 

 

      Nr. 113/27.01.2020 

       

               PRIMAR,                  Contrasemnează  
                      Dr. Mircea MOROȘAN                                SECRETAR  GENERAL UAT, 

        Dan COZEA 

 


