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DISPOZIŢIA NR. 192 
din 7 decembrie 2020 

privind: constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
închirierea prin licitație publică deschisă a terenurilor intravilane  

cu o suprafață de 11.342 mp  aparținând domeniului public și privat  
al Orașului Berești, județul Galați 

 
 Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi validat prin Încheierea civilă nr. 43/14.10.2020 a 
Judecătoriei oraşului Tg. Bujor; 
 Având în vedere referatul înregistrat la nr. 5343 din 7 decembrie 2020 prin care dl. Vasile 
Nicu – referent Compartiment licitații și achiziţii publice în cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Bereşti propune constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea 
prin licitație publică a terenurilor intravilane cu o suprafață de 11.342 mp aparținând  domeniului 
public și privat al Orașului Berești;  
 Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Berești nr. 8 
din 28.02.2019 privind închirierea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 11.342 mp, 
aparținând domeniului public și privat al Orașului Berești, județul Galați;  
 Având în vedere prevederile art. 317 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5) și (13), art. 338 și art. 155 
alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 În baza art. 196 alin. (1) lit. „b”, art. 197 alin. (4)  și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

DISPUNE : 
 
 Art. 1.  Se constituie  Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică 
deschisă a terenurilor intravilane cu o suprafață de 11.342 mp aparținând domeniului public și 
privat al Orașului Berești, județul Galați, în următoarea componenţă: 
 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele, funcția 
Funcția în 

cadrul comisiei 
Supleant – nume și prenume, 

funcția 
1 Slivneanu Valentin – viceprimar oraș 

Berești 
Președintele 
comisiei 

Costea Tasia – referent  

2 Vasile Nicu – referent Secretar Călin Viorica – inspector 
3 Dranga Nina – referent Membru  Enache Cristinel – șef SVSU 
4 Buluc Florin Gabriel – referent de 

specialitate 
Membru Toader Eugenia – inspector 

5 Iancu Elena – inspector Membru  Samson Lăcrămioara – referent  
 



 Art.2. Atribuţiile comisiei de evaluare constituită potrivit Art. 1 sunt: 
    a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în 
plicul exterior; 
    b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 
    c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 
    d) întocmirea raportului de evaluare; 
    e) întocmirea proceselor-verbale; 
    f) desemnarea ofertei câştigătoare. 
  

Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

 
Art. 4. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și prin 

publicare pe site-ul https://orasulberesti.ro .   
 
Art. 5.  Secretarul general al oraşului Bereşti va comunica prezenta dispoziţie:  
- persoanelor în cauză  
- Instituției Prefectului -  Judeţul Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul 

legalităţii. 
 
 
 
 
 

PRIMAR , 
Bejan Mihai-Lucian 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                  SECRETAR GENERAL 
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