ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax =O232-3251O0 cod postal 7O745O

D I S P OZ I T I

E

Nr.225

privind desemnarea membrilor care vor alc[tui Comisia de receptie pentru produsele furnizate in
urma achizifiei aferente proiectului,,Achizifie de tablete qcolare qi alte echipamente necesare
desfiguririi activitafii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul Iasi"
Primarul comunei Sinesti judetul lasi,
Avdnd in vedere:
- referatul nr. 6793 din 08.1 1.2021 intocmit de cdtre responsabilul cu achizi[iile publice din aparatul de specialitate al
primarului comunei Sinegti;
Vdzand prevederile:
- Legii nr,98/20'16 privind achiziliile publice, cu modificdrile ulterioare;
- Hotdrdrii Guvernului Romdniei nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractuluide achizilie publicS/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice,
cu' modifi cdrile ulterioare;
- Ordinului A.N.A.P. nr.101712019 privind aprobarea structurii, continutului gi modului de utilizare a Documentatiei
standard de atribuire a contractului de achizitie publicd/sectoriald de produse, precum 9i a modalitdtii de completare a
anuntului de participare/de participare simplificat.
ln baza atributiilor stabilite de art.155 alin. (1) lit. a) cu trimitere la alin.(5) lit.c) respectiv organizarea
executdrii gi executarea in concret a activitS[ilor din domeniile prevdzute la ar1.129 (7) lit.d) si in temeiul art .196
alin.(1) din O.U.G. nr.5712019, modificatS 9i completatS,

DISPUN:
Art. 1. -Se constituie Comisia de receptie de receptie

pentru produsele furnizate in urma
achizifiei aferente proiectului,,Achizitie de tablete gcolare 9i alte echipamente necesare desfdgurdrii
activitatii didactice on-line in comuna Sinesti, judetul lasi", in urmdtoarea componente:
r - pregedinte:- Carcea Constantin -viceprimarul comunei Sinesti,
- membri: - Ailoaiei Elena Cristina - profesor Scoala Veniamin Costachi Sinesti,
- Bozariu Tudor- profesor Scoala Veniamin Costachi Sinesti,
- Constantinescu Mihai- profesor Scoala Veniamin Costachi Sinesti,
- Radu Mihai - consilier principalin aparatul de specialitate al Primarului comunei

.

Sinegti.

Art.2. Responsabilul cu achizitiile publice din aparatul de specialitate al primarului va comunica
prezenta persoanelor desemnate la art.1 .
Art. 3. Secretarulcomunei, va asigura publicitatea giva comunica copie de pe prezenta dispozitie

.
.
.

- responsabilului cu achiziliile publice, spre stiinta si conformare,
- responsabilului cu pagina de internet a primdriei locale,
- Institutiei Prefectului judetului lasi,pentru exercitarea controlului legalitatii.

PRIMAR,
Petru Holicov

iRo

Data: l0 noiembrie 2021,

Contrasemnat conform art.. 243
alin. (1)din O.U.G. nr.5712019

SECRETAR GENERAL,

