
                                                                                     

 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

DISPOZIŢIE 
 

 privind delegarea  atribuțiilor compartimentului ”ACHIZIȚII PUBLICE”  domnului POP BOGDAN-CĂTĂLIN 

Inspector, clasa I, grad  principal în cadrul  compartiment  ”URBANISM și DEZVOLTARE LOCALĂ”  

 
            Avand in vedere : 

 

-faptul că  nu este ocupat funcția publică pentru compartimentul de achiziții publice și ținând cont de 

necesitatea  unei mai bune desfășurării a activității privind achizițiile publice la nivelul comunei Băița de sub 

Codru . 

-prevederile HGR nr. 485/2020 din 25 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea 

nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 

    -   prevedrile legii 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala ; 

In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d”  ,aliniatul 5 litera”e” ,art. 196  aliniatul 1 litera „b”    

din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

                   Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures , emite prezenta 

 

DISPOZITIE : 
    

      Articolul 1. Incepand cu data 21.12.2021  , , domnului POP BOGDAN-CĂTĂLIN Inspector, clasa 

I, grad  principal în cadrul  compartiment  ”urbanism și dezvoltare locală” din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures , i se delegă atribuțiunile 

compartimentului de achiziții publice,astfel cum sunt definite în fișa postului nou întocmită.   

                 Articolul 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispozițiii se însarcineaza secretarul general al 

comunei ,domnul DRAGOS TRAIAN. 

                 Articolul 3. Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al comunei și 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  

                                -Compartimentului  resurse umane  

                               - Domnului  POP BOGDAN-CĂTĂLIN   

                               

 

PRIMAR 
 

          DUMUŢA  AUREL 

 

                                                                                                                          CONTRASEMNAT 

                          pentru legalitate 

                                                                                                                 secretarul General al Comunei 

                                  DRAGOŞ   TRAIAN 

Băiţa de sub Codru . 

La  21.12.2021 

Nr.104 


