ROMANIA
Judetul CARAS SEVERIN
Comuna EFTIMIE MURGU
- Primar-

Nr. 76/15.06.2020

DISPOZIȚIE
privind desemnarea persoanelor cu atributii pentru achizitiile publice
PRIMARUL COMUNEI EFTIMIE MURGU,
Având in vedere referatul secretarului general al U.A.T. Eftimie Murgu, inregistrat
sub nr. 901/12.06.2020 in care se evidentiaza necesitatea de a desemna persoanele care să
semneze documentele de achizitii publice si sa intocmeasca situatii privind achizitiile publice
la nivelul comunei Eftimie Murgu;
Vazand prevederile :
-Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
-prevederile art.2 alin.(l), alin.(2) şi alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acordului - cadru, din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 şi art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative; în temeiul prevederilor art. 63 alin.(l)
În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE :
Art. 1 Incepand cu data 1 iunie 2020 se desemneza dna. Didraga Dochia, angajata agent
de turism in cadrul aparatului de specialitate al primarului sa intocmeasca si sa raspunda de
documentatia privind achizitiile publice la nivelul comunei Eftimie Murgu. Cu aceeasi data
dna. Dancea Călina, angajata casier in cadrul aparatului de specialitate al primarului va
raspunde de raportarile privind achizitiile publice ;
Art.2 Se va completa fisa postului pentru cei doi angajati cu noile atributii.
Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor nominalizate la art.1,
Institutiei Prefectului Caras Severin si aduse la cunostinta publica prin grija secretarului
comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin .
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Avizat ,
Secretar general al comunei
Imbrescu Liviu

