ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 24
pentru delegarea unor atribuţii privind achiziţiile publice, dlui. Hancerencu Petre Sorin
Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- faptul ca dl. Cergau George-Cosmin, persoană care se ocupa de achiziţiile publice
ale instituţiei, ocupa temporar functia de secretar comuna;
Ţinând cont de:
- fisa postului a dlui. Hancerencu Petre Sorin;
- prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice;
- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
In temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.
D I S P U N:
Art. 1 - Începând cu data de 17 ianuarie 2017 pana la data de 16 mai 2017 se desemneaza
cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat în
domeniul achiziţiilor publice dl. Hancerencu Petre Sorin.
Art. 2 - Principalele atribuţii vor fi:
a) elaborarea şi, dupã caz, actualizarea, pe baza necesitãţilor transmise de celelalte
compartimente ale autoritãţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca
instrument managerial pe baza cãruia se planificã procesul de achiziţie;
b) elaborarea sau, dupã caz, coordonarea activitãţii de elaborare a documentaţiei de
atribuire sau, în cazul organizãrii unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevãzute de
Legea 98/2016;
d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea şi pãstrarea dosarului achiziþiei publice.
Art. 3 - Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind legea
contenciosului administrativ.
Art. 4 - Prezenta dispoziţie va fi comunicată dlui. Hancerencu Petre Sorin precum şi
Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 17.01.2017
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
George-Cosmin CERGAU

