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DISPOZIŢIA NR. 2 / 12.01.2018
Referitor Ia constituirea Comisiei de recep ţie a bunurilor, materialelor, mijloacelor fixe,
serviciilor şi lucrărilor din cadrul primăriei comunei Mihăeşti , pentru procedurile simplificate, pentru
anul2Ol8
Având în vedere:
Necesitate constituirii unei comisii de recep ţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor în comuna Mihăeşti,
Judeţul 01t, pentru anul 2018, pentru procedurile simplificate;

-

Prevederile HG 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 Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modific ările şi completările
ulterioare;
Prevederile OMF nr. 2634 / 2015 rivind docurnentele financiar-contabile;
Prevederile Legii nr. 82/1991 - legea contabilit ăţii , republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparen ţa deciziţională în administraţia publică
republicată cu modificările şi completările ulterioare,,
În temeiul dispoziţiilor art. 63, aţin.(1), lit. e), art. 68, alin. (1) şi art. 115, a1in. (1), lit. a)
din Legea nr. 215 / 2001 privind adrninistra ţia publică locală,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI MIHĂEŞTI
DISPUNE:

Art. 1 Se constituie Comisiei de recep ţie a bunurilor, materialelor, mijloacelor fixe, serviciilor
şi lucrărilor din cadrul prim ărie comunei Mihăeşti , pentru anul 2018 , pentru procedurile simplificate,
în următoarea componenţă
- preşedinte
- D-ul. Cora Petru, viceprimar Prim ăria Comunei Mihăeşti
- D-ul. Nicolae Alexandru- Ciprian, secretar Prim ăria Comunei Mihăeşti; - secretar
-membru
- D-u1. Ozunu Cornel - Florinel, inspect5r Prim ăria Comunei Mihăeşti;
Art. 2 Prezenta Dispoziţie poate fi contestată la Tribunalul Olt, în termenul lega1 prev ăzut de
Legea 554/2004, cu modific ările şi completăriie ulterioare;.
Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică Irstituţie Prefectului, pentru exercitarea controlului de
legalitate, persoanelor nominalizate la art.1 şI va fi adusă la cunoştiinţă publică prin grija secretarului.
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