ROMANIA
JUDETUL
, BISTRITA
, NASAUD
COMUNA ~IEUT
PRIMAR
DISPOZITIE
privind constituirea Comisiei de receptie pentru bunurii, servicii ~i lucrarii
cu complexitate redusa 1n cadrul UAT comuna $ieu\

(

Primarul comunei Sieu\,
Avind in vedere:
- referatul prezentat de domnul Gotea Dumitru, secretar general al comunei Sieut, prin care
se propune consituirea unei comisii de receptie pentru bunuri, servicii ~i lucrarii cu complexitate
redusa 1n cadrul UAT comuna $ieu\,
- prevederile art.11, art.12 ~i art.13, din Legea nr.82/1991- legea contabilitatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
·
- prevederile air. 20,alin. (1) lit. "e" si "h", art. 69 alin.(4), din Legea nr. 273/2006, legea
finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizi\iile publice;
- prevederile Normelor metodologice privind organizarea §i conducerea contabilita\ii
institu\iilor publice, Planul de conturi pentru institu\iile publice §i instruc\iunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi\ie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi\iile publice
- prevederile pct 2 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonantarea si
plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea evidentei si raportarea angajamentelor
bugetare si legale aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015, privind documentele
financiar-contabile
ln temeiul prevederilor art.155 alin(4) lit.a), alin.(5) lit.d) si art.196 alin.(1 ), lit.b), din
Ordonanja Guvernului Romaniei nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare
DISPUN:
Art.1.Se constituie Comisia de receptie pentru bunuri, servicii ~i lucrarii cu complexitate
redusa 1n cadrul UAT comuna $ieu\, 1n urmatoarea componen\a:
Presedinte : - Simionca Florin-lone!, Viceprimarul comunei $ieu\;
Membrii : - Cilean loana-Diana, consilierul primarului, responsabil cu achizi\iile publice,
1n cadrul Primariei comunei $ieuj;
- Dedean Mirela, Inspector principal, Compartimentul agricol
Membru de rezerva: - Oltean-Pasc Gelu-lonel, inspector asistent, Compartimentul agricol;
Art.2.Atribujiile comisiei Comisia de receptie pentru bunuri, servicii ~i lucrarii cu complexitate
redusa 1n cadrul UAT comuna $ieu\, vor fi recep\ia lucararilor, bunurilor si serviciilor realizate la
nivelul UAT comuna $ieu\.

Art.3.La data emiteri prezentei dispozitii inceteaza Dispozitia primarului comunei $ieut cu
nr.96 din 27.11.2020 ~i alte dispoziti contrare.
Art. 4. Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei Dispoziti se incrediinteaza Comisia prevezuta la
art. 1.
Art. 4. Prezenta se comunica, cu:
- lnstitutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud,
- Compartimentul finaciar contabil din cadrul aparatului propriu al primarului comunei
Sieut;
- Membrilor comisiei prevazuti la art.1 ;
PRIMAR,
Ivan Mihai-Gheorghe
AVIZ DE LEGALITATE,
Secretar ge11-eral al comunei ~ieu\,

Go'tea odmifru
(

1

Comuna ~ieut la 12 Aprilie 2021
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(

ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NAsAuo
UAT COMUNA ~IEUT
SECRETAR GENERAL
Nr.1580 din 12.04.2021
REFERAT
privind constituirea Comisiei de receptie pentru bunurii, servicii 9i lucrarii
cu complexitate redusa Tn cadrul UAT comuna $ieut

(

(

Secretarul general al comunei Sieut ,
Avand Tn vedere:
- necesitatea constituirii Comisiei unei comisii de receptie pentru bunuri, servicii 9i lucrarii cu
complexitate redusa Tn cadrul UAT comuna $ieut,
- prevederile art.11, art.12 9i art.13, din Legea nr.82/1991- legea contabilitatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile atr. 20,alin. (1) lit. "e" si "h", art. 69 alin.(4), din Legea nr. 273/2006, legea
finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice;
- prevederile Normelor metodologice privind organizarea §i conducerea contabilitatii
institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice §i instructiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005, cu modificarile 9i completarile
ulterioare;
- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei 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 publice
- prevederile pct 2 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonantarea si
plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea evidentei si raportarea angajamentelor
bugetare si legale aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015, privind documentele
financiar-contabile
Domnule primar,
Va rog conform prevederilor art.155 alin.(4),lit.a), alin.(5). lit.d), coroborate cu art.196,
alin.(1), lit.b) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, sa emiteti
o dispozitie referitoare la desemnarea unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei $ieut care sa faca parte din Comisia de receptie pentru bunuri, servicii 9i lucrarii
cu complexitate redusa Tn cadrul UAT comuna $ieut, lasand la aprecierea dumneavoastra cine va
face parte din acesata comisie.
La data emiteri prezentei dispozitii va Tnceta Dispozitia primarului comunei $ieut cu nr.96
din 27.11.2020 9i alte dispoziti contrare.
Rog a lua Tn considerarea referatul meu si sa dispuneti Tn consecinta.
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