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PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA Nr.28  
din  12. 05. 2020 

privind anularea procedurii de atribuire a contractului de: Execuție lucrări aferente obiectivului de 
investiții „Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale în comuna Roșiori, județul Bihor: 

cămin cultural în localitatea Vaida, cămin cultural în localitatea Mihai Bravu” 
 
 

Având în vedere că până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor  08. 05. 2020 ora 15:00 nu 
a fost depusă nicio ofertă pentru procedura simplificată privind atribuirea contractului de : Execuție lucrări 
aferente obiectivului de investiții  „Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale în comuna 
Roșiori, județul Bihor: cămin cultural în localitatea Vaida, cămin cultural în localitatea Mihai Bravu”, 
nr. invitatie de participare  NR. SCN1067067 / 23.04.2020 
         În conformitate cu  prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 155 alin. (5),  
lit.e) şi art. 196 alin.1 lit.b.  
 

            Primarul comunei Rosiori județul Bihor 

DISPUNE: 

 

Art. l.  Se anulează procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect : Execuție 
lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale în 
comuna Roșiori, jude țul Bihor: cămin cultural în localitatea Vaida, cămin cultural în localitatea Mihai 
Bravu”, nr. invitatie de participare SICAP NR. SCN1067067 / 23.04.2020, cod CPV principal 45210000-2 
Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)  în urma căreia nu s-a depus nicio ofertă. 

Art. 2.  În conformitate cu prevederile art.213, alin. (2): „Autoritatea contractantă are   obligaţia de a face 
publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, 
însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la 
art. 150 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 161”. 

Art. 3.  Se aprobă reluarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect : 
Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea, renovarea și dotarea căminelor culturale în 
comuna Roșiori, jude țul Bihor: cămin cultural în localitatea Vaida, cămin cultural în localitatea Mihai Bravu” , nr. 
invitatie de participare SICAP SCN1067067 / 23.04.2020 , cod CPV principal 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri 
(Rev.2),în aceleași condiții stabilite pentru procedura anulata cu excepția stabilirii unor noi termene de 
depunere și deschidere a ofertelor. 
      Art.4.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, persoanelor și instituțiilor interesate și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul 
Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta 
„DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


