
      
ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

        DISPOZIŢIE  
cu privire la  modificarea componenței nominale a  comisiei  de  recepţie a unor produse,servicii sau 

lucrării ca urmare a  achiziţionării  în mod direct a acestora. 

  

 

  Având în vedere; 

-     dispoziţiile articolului  7 aliniatul 5 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind  

achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 43-46 din NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de  

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările și completările ulterioare,aprobate prin HGR nr. 395 din 2 

iunie 2016; 

-  prevederile art.4,7–8,13 şi 41 din HGR.nr.273/1994 ,prind aprobarea  

Regulamentului de Recepţie a lucrărilor de construcţie şi instalaţiile aferente acestora,cu modificările şi 

completărtile ulterioare; 

-  prevederile Legii nr. 82/1991-legea contabilităţii,republicată cu modificările şi  

completările ulterioare,a prevederilor Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale,cu modificările și 

completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor  articolelor 155 aliniatul 1 litera”d”punctual 5 litera d)  , art. 196  

aliniatul 1 litera “b” si art. 289 aliniatul 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5  Iulie 2019 ;  

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş emite prezenta  

 

DISPOZITIE; 

 
  Articolul 1. Se constituie  comisia  de  recepţie a unor produse,servicii sau lucrării ca  urmare a  

achiziţionărtii directe a acestora, de către primăria  comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă; 

     1. POP  TRAIAN                      VICEPRIMAR                        PRESEDINTE 

   2. HODOR VASILE-IONUȚ     Polițiat local          secretar  

   3. RUS  CRISTELUTA-IULIANA         Inspector (impozite-taxe)     membru                                    

                                    4. PETRAN SORIN-FLORIN                     Consilier         membru 

   5. POP ZAMFIR                                          Consilier                    membru 

                      Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului general al comunei , in 

conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Prefectului 

Judetului Maramures  pentru exercitarea controlului de legalitate , precum si  

                                - Membrilor comisiilor ; 

                                -Compartimentului Financiar Contabil 

                                                                           

                                                                           

                                                                               PRIMAR 

DUMUŢA AUREL  

                                                                                                                              

                                                                                                                             CONTRASEMNAT 

                               pentru legalitate 

                                                                                                                       secretarul General al Comunei 

                                                                                                                    DRAGOŞ   TRAIAN 

Baita de sub Codru 

La  19 .04.2021 
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