
 
                    ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
         P R I M A R 
          D I S P O Z I T I E 
 privind desemnarea d-soarei Vartolomei Saveta ca persoana responsabila cu atribuirea  
                                 contractelor de achizitii publice  si atributiile acestuia                                     
 
             PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD; 
 
 Avand in vedere: 
 - raportul nr.13/04.01.2008 intocmit de doamna Singiorzan Catalina din Compartimentul 
Financiar Contabil al aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva prin care se constata 
necesitatea emiterii acestei dispozitii in vederea aplicarii prevederilor pct.II.2,3 din H.G.R. nr.901/2005; 
 - Circulara nr.V/15508 AP din 16.10.2006 a Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud privind 
aplicarea prevederilor pct.II.2.3. din H.G.R. nr.901/2005 privind aplicarea Strategiei de reforma a 
sistemului achizitiilor publice,precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 
2005-2007; 
 - Dispozitia Primarului comunei Parva nr.2/04.01.2008 privind încetarea raportului de serviciu a 
domnului ALEXI LEON-referent III(functionar public) in cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Parva incepand cu data de 01.01.2008; 
 - prevederile Dispozitiei Primarului Comunei Parva nr.193/08.11.2006 privind desemnarea 
domnului Alexi Leon-ca persoana responsabila cu atribuirea contractelor de achizitii publice  si 
atributiile acestuia; 
 - prevederilor pct.II.2.3. din H.G.R. nr.901/2005 privind aplicarea Strategiei de reforma a 
sistemului achizitiilor publice,precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 
2005-2007; 
 - prevederile art.3 alin.(1) lit.”a-e”,alin.(2) al aceluiasi articol si art.99 alin.(2) din Hotararea 
Guvernului Romaniei nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesionare de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, coroborat cu prevederile pct.II.2.3.din Planul de actiuni pentru 
implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice cuprinse in Anexa nr.2 la H.G.R. 
nr.901/2006; 
 - prevederile O.U.G.R.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii,aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr.337/2006; 
 In temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit.”d”, alin.(5) lit. “a”, art. 68 alin.(1), art.115  alin(1) 
lit.”a”,art.125 si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu 
modificari si completari: 
 
                    D I S P U N:  
 
 Art. 1. Cu data emiterii prezentei dispozitii se desemneaza d-soara Vartolomei Saveta-referent 
specialitate III in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva ca persoana responsabila 
cu atribuirea contractelor de achizitie publica la nivelul Consiliului local al comunei Parva- (autoritatea 
contractanta). 
 Art. 2. Atributiile persoanei responsabile,nominalizata la art.1 sunt urmatoarele: 
  a).Elaboreaza planul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor 
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante; 
  b).Elaboreaza dupa caz sau coordoneaza activitatile de elaborare a documentatiei de 
atribuire sau in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs; 
  c).Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute de O.U.G.R. 
nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006; 
  d).Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire; 
  e).Constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice; 
             f).Intocmirea catre Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice a raportului anual privind contractele de atribuire in anul anterior. 
  g).Orice alte atributii prevazute de legile din domeniu in vigoare. 
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 Art. 3. Cu data apricarii prevederilor prezentei dispozitii se abroga Dispozitia Primarului 
Comunei Parva nr.193/08.11.2006 privind desemnarea domnului Alexi Leon-ca persoana responsabila 
cu atribuirea contractelor de achizitii publice  si atributiile acestuia.                                     
 Art. 4. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza Primarul 
comunei Parva domnul Gheorghe Stelian ,doamna Singiorzan Catalina-referent III si persoana 
desemnata d-soara Vartolomei Saveta din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Parva.
 Art.  5. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului comunei Parva cu; 

- Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
- Doamna Singiorzan Catalina-Compartimentul Financiar-Contabil 
- D-soara Vartolomei Saveta -persoana responsabila desemnata la art.1. 
 
 
 

                         PRIMAR,     Avizat pentru legalitate, 
        GHEORGHE STELIAN     SECRETAR, 
                    CALUS IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR.3 DIN 04.01.2008.  
 



 
        ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
Nr.13/04.01.2008 
 
            R A P O R T 
 privind desemnarea persoanei responsabile cu atribuirea contractelor de achizitii 
                                                     publice  si atributiile acestuia 
 
             Subesmnata Singiorzan Catalina-referent III in cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Parva. 
 
 Avand in vedere: 
  - necesitatea emiterii unei dispozitii in vederea aplicarii prevederilor pct.II.2,3 din H.G.R. 
nr.901/2005; 
  - Circulara nr.V/15508 AP din 16.10.2006 a Institutiei Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
privind aplicarea prevederilor pct.II.2.3. din H.G.R. nr.901/2005 privind aplicarea Strategiei de reforma 
a sistemului achizitiilor publice,precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in 
perioada 2005-2007; 
  - prevederile art.3 alin.(1) lit.”a-e”,alin.(2) al aceluiasi articol si art.99 alin.(2) din 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
Romaniei nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesionare 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, coroborat cu prevederile pct.II.2.3.din 
Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice cuprinse in 
Anexa nr.2 la H.G.R. nr.901/2006; 
  - prevederile O.U.G.R.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii. 
  - prevederilor art. 63 alin.(1) lit.”d”, alin.(5) lit. “a”, art. 68 alin.(1),art.115  alin(1) 
lit.”a”,art.125 si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu 
modificari si completari 
  
 
                    CONSTAT: 
 
 Necesitatea  desemnarii unei personae responsabile cu atribuirea contractelor de achizitii publice 
si atributiile acesteia. 

Propun pe d-soarei Vartolomei Saveta-referent specialitate III in cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Parva ca persoana responsabila cu atribuirea contractelor de achizitie publica la 
nivelul Consiliului local al comunei Parva- (autoritatea contractanta). 
 Atributiile persoanei responsabile,nominalizata la alin.2 sa fie urmatoarele: 
  a).Elaboreaza planul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor 
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante; 
  b).Elaboreaza dupa caz sau coordoneaza activitatile de elaborare a documentatiei de 
atribuire sau in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs; 
  c).Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute de O.U.G.R. 
nr.34/2006; 
  d).Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire; 
  e).Constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice; 
   f).Intocmirea catre Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice a raportului anual privind contractile de atribuire in anul anterior. 
 Fata de cele mai sus va rog,domnule Primar Gheorghe Stelian sa emiteti o dispozitie. 
 
             INTOCMIT, 
           REFERENT III 
        Singiorzan Catalina 
 


