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DISPOZIŢIA NR. 24/2020 

privind constituirea comisiei de receptie pentru furnizarea de produse, având ca obiect dotarea 

caminelor culturale din loc. Santamaria-Orlea si Subcetate, cu diverse tipuri de mobilier, din 

cadrul proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea caminelor Culturale din localitatile Sântămăria-

Orlea si Subcetate,  comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara ” 

Primarul comunei Santamaria Orlea, judetul Hunedoara; 

Având în vedere: 

- referatul nr. 24/06.01.2020 al compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri structurale 

prin care se propune numirea unei comisii de receptie pentru furnizarea de produse, având ca obiect 

dotarea caminelor culturale din loc. Santamaria-Orlea si Subcetate, cu diverse tipuri de mobilier din 

cadrul proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea caminelor Culturale din localitatile Sântămăria-Orlea si 

Subcetate,  comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”; 

- Contractul 85/4228/09.12.2019 încheiat  între COMUNA SÂNTĂMĂRIA ORLEA  în calitate 

de achizitor și SC FEDERMEN EXIM SRL în calitate de furnizor,  având ca obiect dotarea caminelor 

culturale din loc. Santamaria-Orlea si Subcetate, cu diverse tipuri de mobilier, din cadrul  proiectului 

,,Reabilitarea si modernizarea caminelor Culturale din localitatile Sântămăria-Orlea si Subcetate,  

comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”; 

In conformitate cu: 

-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- 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. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor  art. 155, alin.1, lit. e, art. 196, alin.1, lit. b, art.197, alin1, art.199, alin.1 

si 2, art.243, alin.1, lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se constituie comisia de receptie pentru furnizarea de produse având ca obiect dotarea 

caminelor culturale din loc. Santamaria-Orlea si Subcetate, cu diverse tipuri de mobilier pentru 

obiectivul ,,Reabilitarea si modernizarea caminelor Culturale din localitatile Sântămăria-Orlea si 

Subcetate,  comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara ” in urmatoarea componenta: 

Presedinte:  Maier Ana Maria- Inspector superior- Compartiment buget, finante, contabilitate; 

Membri:      Vladut Ionela Dalia- Consilier achizitii publice- Compartiment Achizitii Publice , 

                                                       Investitii si Fonduri Structurale 

                    Grama Claudia Adela - Consilier - Compartiment Sport, Cultura, Recreere 

 

Art. 2  Atributiile comisiei sunt cele prevazute in legislatia specifica. 

 

Art. 3 Prezenta dispozitie poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia 

Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 544/2004 a Contenciosului administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 



 

 

 

Art. 4 Dispozitia se comunica: Institutiei Prefectului – Judetul Hunedoara,  membrilor comisiei, 

se publica pe site-ul www.santamariaorlea.ro si se afiseaza la sediul primariei prin grija secretarului 

general. 

 

 

Santamaria Orlea, la 06.02.2020 

 

 

 

 

            PRIMAR,                                                                          CONTRASEMNEAZA, 

OPREAN DUMITRU IOAN                                              SECRETAR GENERAL AL UAT, 

 BULTEAN VASILE ALINEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santamariaorlea.ro/


 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

Compartimentul Achizitii Publice, Investitii si Fonduri Structurale 

Nr. 24 din 06.12.2020 

DE ACORD 

      Primar, 

    Oprean Dumitru Ioan 

 

 

REFERAT 

 

privind constituirea comisiei de receptie pentru furnizarea de produse, având ca obiect dotarea 

caminelor culturale din loc. Santamaria-Orlea si Subcetate, cu diverse tipuri de mobilier, din 

cadrul proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea caminelor Culturale din localitatile Sântămăria-

Orlea si Subcetate,  comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” 

 

       Proiectul ,,Reabilitarea si modernizarea caminelor Culturale din localitatile 

Sântămăria-Orlea si Subcetate,  comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara” a fost 

finanţat prin Contractul de finanţare nr. C0760CM00011652200161/18.09.2017 semnat cu AFIR. 

Avand in vedere: 

       Contractul 85/4228/09.12.2019 încheiat  între COMUNA SÂNTĂMĂRIA ORLEA  în 

calitate de achizitor și SC FEDERMEN EXIM SRL în calitate de furnizor,  având ca obiect 

dotarea caminelor culturale din loc. Santamaria-Orlea si Subcetate, cu diverse tipuri de mobilier, 

din cadrul  proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea caminelor Culturale din localitatile 

Sântămăria-Orlea si Subcetate,  comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara”; 

-prevederile Legii nr.98/2016, privind achizitiile publice; 

-prevederile H.G. nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 

nr.98/2016 privind achizitiile publice; 

-prevederile Legii nr.82/1991-Legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

În contextul celor sus menționate, propun emiterea unei dispozitii privind constituirea  

comisiei de receptie pentru furnizarea de produse, in urmatoarea componenta: 

 

Presedinte:  Maier Ana Maria- Inspector superior- Compartiment Contabilitate; 

Membri:      Vladut Ionela Dalia- Consilier achizitii publice- Compartiment Achizitii Publice , 

                                                       Investitii si Fonduri Structurale 

                    Grama Claudia Adela - Consilier - Compartiment Sport, Cultura, Recreere 

 

 

 

                                                                  Consilier achizitii publice, 

         Vladut Dalia 

 

 

 


