ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IA$I
Tel/fax :0232-325100 cod postal 707450

DISPOZITIE

Nr.

158

privind inlocuirea unui membru al comisiei de evaluarea ofertelor qi a exper{ilor pentru
proiectul de "Achizitie de tublete scolare si ahe eclripamente necesare desfusurarii nctivitatii
diductice on-line in comunu Sinesti, judetul lasi"
Primarul comunei Sinesti iudetul Iasi.
Avdnd in vedere:

nr.486l din 03.08,2021 prin care doamna Simion Elena Larisa, responsabil cu
publice
achiziliile
in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul Iasi, solicitd
inlocuirea unui membru al comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizi\ia de executie lucrari
pentru obiectivul "Achizitie de tablete scolare si alte echipantente necesare desfa.surarii activitatii
didaclice on-line in comurna Sinesti, iudetul lasi ", din motivul cd membrul titular se afla in
concediu de odihna;
- plevederile Dispozitiei Primarului nr.104 din 12 mai 2021 privind constituirea cornisiei
de evaluarea oferlelor si a expertilor pentru proiectul de ,,Achizitie de tablete scolare si alte
echipamente necesare desfusurarii activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lasi"
In conformitate cu dispozitiile art.126 alin. 3 din din HG nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referito are la atribuirea contractului de achizilie
publicd/acordului-cadru din Lege a nr. 981201 6 privind achiziliile publice,
In baza atributiilor stabilite de ar1.l54 alin.(2-3),ale art.155 alin.(1) lit, d) cutrimitere la
alin.5 lit.c) respectiv organizarea executdrii qi executarea in concret a activitdlilor din domeniile

,

- referatul

prevdzutelaarl.l29alin.T literelek)qim)precumgi in teneiul art.l96alin.(1)lit,b)dinO,U,G.
nr.57 12019 privind Codul administrativ,

DISPUN:
Art.

d-na Poftali Elena, membr[ in Comisia de evaluare a ofefielor
etAchizitie
pentru achrzilra de produse
de tablete scolnre si nlte echipamente necesare
desfasurarii nctivitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lctsi" cu d-nul PerdeiciDiscul{u Iulian, consilier principal ir-r aparatul de specialitate al primarului.
Art.2. Toate celelalte prevederi cuprinse in Dispozitia Primarului nr.104 din 12 mai 2021 ,
rdmdn neschimbate gi igi produc in continuare efectele.
Art. 3. Secretarul general al comunei, va comunica copie de pe prezenta dispozitie
. - persoanei desemnate la art. l, spre stiinta si conformare,

.

1.

Se inlocuieqte

o - consilierului de achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului;
. - responsabrlului cu pagina de internet a primdriei locale,
o - Institutiei Prefectului judetului Iasi,pentru exercitarea controlului legalitatii.

PRIMAR,
Petru Holicov
Contrasem n at conf a 1.243
alin (1), lit a) din OUG,nr.5712019
.

SECRETAR GENERAL,

Dati astizi:

03 august 2021.

