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DISPOZIŢIA Nr. 81 

din 17. 11. 2021 
privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru Achizi ția serviciilor pentru Furnizare 
echipamente IT pentru proiectul „Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor 

echipamente/dispozitive electronice in comuna Rosiori ” . 
  

    Având în vedere: 

            – prevederile art. 7 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
            – prevederile art. 2 alin. (3), alin (4) si alin. (5) litera c) si d) din Hotărârea nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
             – prevederile art. 126 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică-acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
             – atribuțiile comisiei de evaluare  prevăzute la art. 127 din Hotărârea nr. 392/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
       În temeiul art. 155, alin. 1, lit. e si art. 196, alin. 1, lit. b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu  modifiările si completările ulterioare, 
 

Primarul comunei Roşiori 
DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare 
echipamente IT pentru proiectul „Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor 
echipamente/dispozitive electronice in comuna Rosiori ” , care are o valoare estimată de 371.074,05  lei, 
fără TVA, în următoarea componență: 
 

     1. Varga Sandor – Secretar general al comunei-președinte -președinte 
     2. Mihale Alina Ioana - Consilier I principal/Compartiment financiar-contabil - membru 
     3. Prinyi Bela - Consilier I principal/Compartiment financiar-contabil - membru 
 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează comisia de 
evaluare. 
          Art.3. Prezenta dispoziție se comunică, prin grija secretarului general al comunei  în termenul 
prevăzut de lege cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, membrii comisiei de evaluare a ofertelor stabilită 
la art. 1 și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format 
electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


