Rom^nia
Jud. Bistri{a-Nasaud
Comuna an{
Primar

DISPOZI^IE
privind constituirea comisiei de selectare oferte pentru contract de furnizarea
produse de panifica^ie pentru elevii din invajamantul primar i gimnazial de stat i privat,
precum i pentru copiii precolari din gradini{ele de stat i private cu program normal de 4

ore pentru anii 2019-2020
Szabo loan primarul comunei anp
Avand in vedere; - referatul doamnei inspector -Radu Ana-Fiorina responsabil cu
achizijiile publice inscrisa la Primaria comunei an{ sub nr. 4069 din 05-09-2019
prin care solicits numirea unei comisii pentru selectare de oferte pentru contract de
furnizarea produse de panifica^ie pentru elevii din inva|amantul primar i gimnazial de stat
privat, precum i pentru copiii precolari din gradini^ele de stat i private cu program normal
de4ore pentru anii 2019-2020.
-Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru coli al Romaniei in perioada 2017-2023 i pentru stabilirea bugetului pentra
implementarea acestuia in anul colar 2019-2020, cu modificarile i completari
ulterioare;
-Hotararii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetuh i
pentru implementarea Programului pentru coli al Romaniei in perioada 2017- 2023
pentru anul colar 2019-2020, precum i modificarea i completarea Hotararii Guvernului
nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru coli al Romaniei in perioada 201
2023 i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul colar 20 H

2020;
-Hotararii Guvernului nr.3 95/2016 pentru aprobarea Normelcr
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi^i;
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi^iile publice, cu modificaril
i completarile ulterioare.
-Legea privind achizi^iile publice nr.98/2016, cu modificarile
completarile ulterioare;
-Legea nr.55/2018 pentru aprobarea Ordonanlei Guvernului m
13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru coli al Uniunii
Europene;

-Regulamentul (CE)nr.852/2004 i Regulamentul (CE)nr.853/2004
-Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce privet
:st(
sectoral fractelor i legumelor i sectoral fructelor i legumelor prelucrate, ci
modificarile i completarile ulterioare;
-Hotararea nr.52/2019 privind modificarea i completarea Hotararii
Guvem nr.640/2017;
-Hotararea Consiliului local al com. an^ cu nr. 30 din 17-04-2019 ci
privire la aprobarea bugetului local al comunei an^ pe anul 2019 unde la capitolu
cheltuieli din BVC al com. an^ au fost cuprinse sume in acest sens;
- Hotararea Consiliului local al com. an^ cu nr.31 din 24-04-201<
privind aprobarea efectuarii demersurilor i asumarea responsabilitatii organizarii s
deralarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitionare a produselor de
panificatie pentru elevii din comuna Sant;

In temeiul dispozi^iilor art. 196 alin.l lit.(b), art. 155 alin.l lit.(d) din OUG 57/2019
privind codul administrativ emite urmatoarea;

D I S P 0 Z I TIE
Art. 1. Se stabilete comisia de selectare de oferte pentru contract de furnizarea
produse de panifica^ie pentru elevii din inva^amantul primar i gimnazial de stat i privat,
precum i pentru copiii precolari din gradini^ele de stat i private cu program normal de 4
ore pentru anii 2019-2020, care are o valoare estimata de 45.045 lei fara TVA, care va avei
loc in data de vineri 06 septembrie 2019 ora 13 la sediul Primariei comunei an{ i care va
avea urmatoarea componen^;
1.Radu Anca-Florina - resonsabil achizi^ii - preedinte,
2.Pomohaci Lazar - inspector -membra
3.Iuan Camelia-Leontina- inspector -membra,
4.Cimuca-Feier Dana Margareta-expert cooptat - reprezentant DSVSA
5.Dr.Petri Doina Georgeta - expert cooptat - reprezentant - DSP
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentai dispozi^ii se incredin^eaza comisia stabili
la art. nr. 1.

Art. 3. Prezenta dispozi^ie se comunica cu Biroul fmanciar contabil din cadral Primari
com. an^ cu membrii comisiei stabilip la art. nr. 1, i cu Institutia Prefectului jude^
Bistri^a-Nasaud in termen de 5 zile de la adoptare prin grija secretarului.
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