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ROMANIA 
JUDETUL ARAD  
COMUNA SAGU 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA  NR. 30 
din 21.04.2017 

 
privind modificarea și completarea HCL Șagu nr. 94 din 13.12.2016 privind 
constituirea Comisiei pentru evaluarea ofertelor cu privire la organizarea, 

derularea și finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică 
pentru proiectul ”Modernizare străzi în comuna Șagu, etapa III, județul Arad”, 

submăsura 7.2 
 

 Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit in şedinţă de îndată în data de 
21.04.2017; 
 Având în vedere: 
- În temeiul art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
- prevederile H.C.L. Șagu nr. 94 din 13.12.2016 privind constituirea Comisiei 
pentru evaluarea ofertelor cu privire la organizarea, derularea și finalizarea 
procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică pentru proiectul 
”Modernizare străzi în comuna Șagu, etapa III, județul Arad”, submăsura 7.2 
-  Referatul  întocmit de doamna Romescu Monica prin care se solicita 
actualizarea Comisiei pentru evaluarea ofertelor cu privire la organizarea, 
derularea și finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică 
pentru proiectul ”Modernizare străzi în comuna Șagu, etapa III, județul Arad”, 
submăsura 7.2 
-  Adresa nr. 294 din 20.04.2017 înaintată de SC INTERLEGAL SRL, înregistrată 
la Primăria comunei Șagu sub nr. 1802 din 20.04.2017 
- Proiectul de hotărâre și Expunerea de motive aferentă, inițiat de Primarul 
comunei Sagu, doamna Branet Emilia; 
- prevederile Ghidului Solicitantului aferent s.M. 7.2.  – ”Investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mica – infrstructură rutieră de 
interes local” 
- Cererea de finanțare nr. F 0720RN00011550200071 pentru Proiectul 
”Modernizare străzi în comuna Șagu, etapa III, județul Arad”; 
- prevederile Contractului de finanțare nr. F 0720RN00011550200071/ 
01.11.2016 pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil în condițiile 
programului național pentru dezvoltare rurală 
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 11 şi alin. (9) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri.   
          În temeiul prevederilor art.45 (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 



 2 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
      Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din HCL Șagu nr. 94 din 
13.12.2016, care va avea următorul cuprins:  
            ”Art.1.- Se constituie Comisia pentru evaluarea ofertelor cu privire la 
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziție publică pentru proiectul ”Modernizare străzi în comuna Șagu, etapa III, 
județul Arad”, submăsura 7.2, cu urmatoarea componență: 

- GORONEA CRISTIAN – Presedinte; 
- ROMESCU MONICA – Membru; 
- BUZA CRISTINA – Membru; 
Membru supleant: 
- CIBEAN CRISTINA – Membru supleant; 
Expert Cooptat 
- Expert achiziții – PRODANIUC OANA - RALUCA; 
- Expert tehnic – COLDEA AUREL”                                  

       Art.2. - Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre comisia 
nominalizată la art. 1 si se comunica cu: 

- Institutia Prefectului - Judetul Arad; 
- Persoanele nominalizate; 
- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Sagu si 

pe site-ul propriu www.primariasagu.ro. 
 

 
     Președinte de şedinţă,                                                Contrasemnează,     
           Vidican Livia                                                              Secretar 
                                                                                         Roman Dan 

 


