
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIE

NR. 180 DIN 13.07.2018

privind anulare procedura de atribuire

Primarul comunei lon Creanga,jud. Neamt, Ing. Prichici Petrica ;

Prin procedura pentru atribuirea contractului de lucrdri avdnd ca obiect Realizarea proiectului
tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata
durata contractului de executie lucrari si Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul
,,Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt",
iniliat[ de Comuna Ion Creanga, prin anunful de participare simplificat nr. SCNl005376/25.06.2018,

Anunful de participare nr. SCNl005376125.06.2018 a fost anulat in SEAP in mod automat, iar
autoritatea contractantd decide anularea procedurii de atribuire qi reluarea acesteia prin publicarea unui
nou anunt de participare simplificat.

In temeiul dispozitiilor ale art.63 alin.(l) lit."e" si art.68 din Legea nr.27512001 , privind
administratia publicd locali , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art. 1 Se anuleaza procedura simplificata pentru atribuirea contractului de achizilie public6:"
Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de saroini, liste de cantitati, documentatiile
tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorl acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea

proiectantului pe toata durata contractului de executie lucrari si Executia lucrarilor pentru obiectivul de

investitii cu titlul ,,Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga,
judetul Neamt" in conformitate cu prevederile art. 212 alin. (l), lit. a) din Legea
98l20l6"Autorilatea contractantd are obligalia de a qnula procedura de atribuire a contractului de

achizilie publicd/acordului-cadru...dacd nu a fost depusd nicio ofertd/solicitare de participare ..."
deoarece pdnd la termenul limiti de depunere a ofertelor, respectiv 12.07.2018, ora 15:00 nu a fost
depusl nicio ofertd.

Art.Z Membri comisiei vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii

Art.3 Dispozitia se va comunica , potrivit legii , prin grija secretarului comunei , persoanelor

autoritatilor si institutiilor interesate .
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