
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor , serviciilor si lucrarilor prin
procedura de achizitie directa ce se aplica în cadrul comuneiPestera, judetul Constanta

Nicoleta Vrabie, primarul comunei Pestera, judetul Constanta;
Având în vedere:
- dispozitiile art. 6 din Legea nr. 82 / 1991 — legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare.
— dispozitiile art.7,alin.(5) din Legea nr. 98 / 2016 , coroborate cu dispozitiile din H.G. nr.395 /

2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de. aplicare a prevederilor referitoare la “atribuirea
contractului de achizitie publica /acordului — cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile iîublice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

—referatul nr.1805/15.03.2021 intocmit de catre secretarul general al comunei cu atributii privind
achizitiile publice prin care solicita constituirea comisiei de receptie a bunurilor, serviciilor si a
lucrarilor prin procedura de achizitie directa ce se aplica in cadrul comunei Pestera ;

- dispozitiile art. 155,alin(1),lit.d„coroborate cu dispozitiile alin.(5),1it.d„ din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avizul de legalitate al secretarului general al comunei;
În temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit.b si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul

Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare;

D is p u 11 e :

Art. 1. - Se constituie comisiei de receptie a bunurilor ,serviciilor si 1ucrari1or din cadrul primariei
Pestera , prind procedura de achizitie publica directa , care va functiona in urmatoarea componenta:

Membrii : Mocanu Silviu-Leonard - viceprimarul comunei Peştera;
Ion Ionica - consilier la compartimentul buget—finantedin cadrul primăriei;
Oprea Constantin -consilier superior la compartimentul administrarea

domeniului public si privat comunei Pestera .

Art.2.- Cu data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea dispozitia nr. 28 1/25.09.2017.

Art.3. — Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie, in termen legal: Institutiei
Prefectului judetul Constanta si compartimentelor de specialitate din cadrul primariei pentru aducerea
la indeplinire.
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