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DISPOZIŢIA Nr. 35 
din 14. 04. 2022 

 
Privind  completarea Programului Achizitiilor Publice aprobat prin dispozitia primarului nr. 78 din 

21.10.2021 pentru proiectul “Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor 
echipamente/dispozitive electronice in comuna Rosiori ” 

 
Având în vedere: 
-  Dispozitia nr. 78 din 21.10.2021 privind aprobarea planului anual al achizițiilor publice pentru 

proiectul “Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive 
electronice in comuna Rosiori”  

- Legea 98/2016 actualizată privind achizițiile publice și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 
actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

- Contractul de finantare nerambursabilă nr. 224/233t din 21.07.2021 pentru proiectul cu denumirea: 
“Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice in 
comuna Rosiori” 

In baza prevederilor art.155 alin 1 lit “e”, și art.196 alin 1 lit. “b” din OUG nr. 57/ 2019 prin Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,.  

 
 
          Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 
Art.1  Se aproba completarea Programului Achizițiilor Publice  al comunei Roșiori pentru proiectul 

“Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice in 
comuna Rosiori”. 

Art.2  Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul buget-finanțe 
contabile, impozite și taxe locale, achiziții publice și communicate persoanelor și autorităților interesate de catre 
secretarul general al comunei.  

Art.3  Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului –  
Județul Bihor, compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei Rosiori, un exemplar la dosar 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 


