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DISPOZIŢIA 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”  
 
Avand in vedere HCL nr. 12 din 05.11.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de 

proiectul “Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive 
electronice in comuna Rosiori” , contract de finantare FN / 19.07.2021, Cod SMIS 2014+144598. 

 
Tinand semana de Ghidul de finantare – Programul Operational Competitivitate, Axa prioaritara 2 – 

Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor ( TIC ) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de 
investitii 2c. – Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-
sanatate, Obiectiv specific OS 2.4 – Cresterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3 – 
Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-
sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E-EDUCATIE; 

In baza prevederilor art.155 alin 1 lit “e”, art.157 si art.196 alin 1 lit. “b” din OUG nr. 57/ 2019 prin 
Codul Administrativ.  

 
Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 
Art.1  Se aprobă planul anual de achiziții 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 indeplinire de către Compartimentul financiar-
contabil din cadrul Primariei comunei Roșiori și persoana responsabilă cu efectuarea achiziției publice.  
              Art.3. Prezenta dispoziție se comunică, prin grija secretarului general al comunei  în termenul 
prevăzut de lege cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartimentul financiar-contabil din cadrul 
Primariei comunei Rosiori, se depune la dosarul achiziției  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 


