
ROMĂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 
PRIMAR 

 
 

DISPOZIŢIE 
privind numirea membrilor comisiei de recepţie pentru recepţionarea echipamentelor si serviciilor conexe 

ce urmează a se livra către UAT Parva în cadrul achiziţiei 04/ICB/2019 
 
 

Având in vedere: 
 -referatul nr.2472/19.09.2019 întocmit de d-nul Căluş Ioan-secretarul comunei Parva; 
 -art.25 din contractual de finanţare nr.125231/14.02.2019,încheiat între UAT Parva şi Ministerul 
Apelor şi Pădurilor; 
 -adresa nr.126677/17.09.2019 a Ministerului Apelor şi Pădurilor-Unitatea de Management al 
Proiectului ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi,, 

Tinand cont de; 
-prevederile Cap.I,art.106 alin (3),Sectiunea a 3-a,art.154 alin.(1)(3), si art.155 alin.(1) lit.a), 

alin.(2) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 
 În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 
 

DISPUN 
 Art.1.Se numesc membri comisiei de recepţie pentru recepţionarea echipamentelor si serviciilor 
conexe ce urmează a se livra către UAT Parva în cadrul achiziţiei 04/ICB/2019, care va funcţiona în 
urmatoarea componenţă: 
   1.Scurtu Ioan-şef Serviciu Voluntariat Situaţi de Urgenţă; 
   2.Bîrte Natu- consilier local; 
   3.Căluş Toader-Vasile-viceprimarul comunei. 
 Art.2.Se numeşte membru supleant domnişoara Vartolomei Saveta-inspector grad IA, persoană 
responsabila cu achiziţi publice. 
 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţi se încredinţează primarul 
comunei Parva şi persoanele de la art.1 şi art.2 din prezenta dispoziţie.  
 Art.4.Prezenta dispozite se va comunica prin grija secretarului comunei cu: 
  -Instituţia Prefectului, Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
  -Primarul Comunei Parva; 
  - Ministerul Apelor şi Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului ,,Controlul Integrat 
                          al Poluării cu Nutrienţi,, 
  -Persoanele nominalizate la art.1 şi art.2 din dispoziţie. 
 
  PRIMAR,     CONTRASEMNEAZĂ DE LEGALITATE, 
                STRUGARI IOAN         SECRETAR, 
          CĂLUŞ IOAN 
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ROMĂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
COMUNA PARVA 

Nr.2472 din 19.09.2019 
 

REFERAT 
privind numirea membrilor comisiei de recepţie pentru recepţionarea echipamentelor si serviciilor conexe 

ce urmează a se livra către UAT Parva în cadrul achiziţiei 04/ICB/2019 
 
 

Având in vedere: 
 -art.25 din contractual de finanţare nr.125231/14.02.2019,încheiat între UAT Parva şi Ministerul 
Apelor şi Pădurilor; 
 -adresa nr.126677/17.09.2019 a Ministerului Apelor şi Pădurilor-Unitatea de Management al 
Proiectului ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi,, 

Tinand cont de; 
-prevederile Cap.I,art.106 alin (3),Sectiunea a 3-a,art.154 alin.(1)(3), si art.155 alin.(1) lit.a), 

alin.(2) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 
 -prevederile art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 
 

CONSTAT  
 Domnule primar să emiteţi o dispoziţie prin care: 
 Să se numească membri comisiei de recepţie pentru recepţionarea echipamentelor si serviciilor 
conexe ce urmează a se livra către UAT Parva în cadrul achiziţiei 04/ICB/2019, care să funcţioneze în 
urmatoarea componenţă: 
   1.Scurtu Ioan-şef Serviciu Voluntariat Situaţi de Urgenţă; 
   2.Bîrte Natu- consilier local; 
   3.Căluş Toader-Vasile-viceprimarul comunei. 

Să se numească membru supleant domnişoara Vartolomei Saveta-inspector grad IA, persoană 
responsabila cu achiziţi publice. 

 
 
 

SECRETAR, 
CĂLUŞ IOAN 


