
 

    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind anularea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect furnizare de dotări cabinet medical și alte dotări pentru 
obiectivul de investiții ”Construire și dotare grădiniță în satul Bicazu Ardelean, comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamț” 
 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
 
Având în vedere: 
- prevederile art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare, referitoare la obligația autorității contractante de a anula 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică dacă nu a fost depusă nicio ofertă 
admisibilă;  

- documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție publică inițiată de comuna 
Bicazu Ardelean în data de 11.03.2020, prin publicarea în SICAP a anunțului de participare nr. 
SCN1064989; 

- procesul verbal de vizualizare a ofertelor nr. 3192 din 25.03.2020; 
- raportul procedurii nr. 3193 din 25.03.2020; 
Luând în considerare că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă în SICAP până la data 

limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare simplificat nr. SCN1064989 din 
11.03.2020, respectiv 24.03.2020, ora 15:00. 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e), precum și a art. 196 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

DISPUN: 
 

Art. 1 – Anularea procedurii simplificate prevăzută în anunțul de participare publicat 
în SICAP sub nr. SCN1064989 din 11.03.2020 pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică având ca obiect furnizare de dotări cabinet medical și alte dotări pentru 
obiectivul de investiții ”Construire și dotare grădiniță în satul Bicazu Ardelean, comuna 
Bicazu Ardelean, județul Neamț”, finanțat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare 
Rurală, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind 
achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2  –  Persoana responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții este 
primarul comunei Bicazu Ardelean – domnul Constantin-Ioan Bîrsan. 

Art. 3 – Secretarul General al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 
prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 
 

Nr. 90 din 25.03.2020 
                      Avizat pentru legalitate 

                       Secretar General, Jolteag Gicuța 
 



 
 


