
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ț I A  nr.138  
 Privitor la: - constituirea comisiei de evaluare oferte pentru concesionare teren 

intravilan, curți construcții în suprafață de 20 219 m.p. situat în comuna Șirineasa, județul 
Vâlcea; 

 Primarul comunei Șirineasa, județul Vâlcea;  
 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al comunei Șirineasa, județul 

Vâlcea nr.35 din 13.09.2022,privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici inițiali  și  actualizați și a 
devizului general inițial și actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltare drumuri 
sătești și ulițe comunale Șirineasa, județul Vâlcea”; 

 Având  în vedere referatul nr.6220 din 09.12.2022, întocmit de compartimentul 
achiziții publice, urbanism și resurse umane, prin care se propune constituirea comisiei 
de evaluare oferte pentru concesionare teren intravilan, curți construcții în suprafață de     
20 219 m.p. situat în comuna Șirineasa, județul Vâlcea; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. 5, lit. e și art.317 din Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1), lit. b din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Emite următoarea:  
D I S P O Z I Ț I E  

   Art.1 – Se constituie comisia de evaluare oferte pentru concesionare teren 
intravilan, curți construcții în suprafață de 20 219 m.p. situat în comuna Șirineasa, județul 
Vâlcea, cu următoarea componență nominală: 

a) – Bîzgan Gheorghe - viceprimar - președinte; 
b) – Cican Carmen– referent- membru;  
c) – Banu Elena– consilier local – membru; 
d) – Stănescu Ioana-Cristina – consilier local - membru; 
e) – Briu-Roșu Romeo- șef serviciu AJFP – membru; 

        Domnișoara Ardeeru Elena, consilier achiziții publice, compartiment achiziții 
publice, urbanism și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
secretar comisie..  
         Art.2 – Se stabilesc membrii supleanți pentru fiecare membru al comisiei de 
evaluare constiuită în articolul precedent, ce se poate afla în imposibilitate de participare 
datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore, astfel: 
             a) – Diaconu Ioan – consilier personal al primarului; 

 b) – Olaru Maria-Daniela– referent;  
 c) – Truță Nicoleta - Ramona– consilier local; 
 d) – Codreanu Constantin– consilier local; 
 e) – Molea Relu- consilier superior AJFP; 

-//- 



       
          Art.3 - Comisia de evaluare va asisgura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei dispoziții, iar secretarul general al comunei o va comunica: 
                  - membrilor comisiei ; 
                  - secretarului comisiei; 
                  - membrilor supleanți; 
                  - Instituției prefectului, judetul Vâlcea, pentru controlul de legalitate;  

 
 
 

 ȘIRINEASA,12 decembrie 2022  
 
 

                                                Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                                                                                                             
Primar,                                         Secretar general comună, 
    

   Ion STREINU                                     jurist Paul Gh.POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex.- 3; 
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