
PRIMAR

ROMANIA
JUDETUL CARA$-SDVERIN

COMUNA MEHA]DICA

DISPOZITIE
privind constituirea Comisiei pentru recepfia bunurilor, senriciilor qi a

lucririlor aparfindnd Primiriei comunei Mlehadica, judeful C:lrag-Severin

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion,
Av6nd in vedere:
- Legea nr.98 din 19 mai 1996 privind achiziliilo publice;
- H.G. nr.39512016 privind aprobarea Normelc,r metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare a atribuirea contractului de achizilir: publica/acordului - cadru din Legea nr.98

din 19 mai 1996 privind achiziliile publice;
- Prevederile Legii n.r. 8211991 Legea contabilitAfli, republicatd r;u modihcdrile gi

completdrile ulterioare ;

- ORDIN m. 1.9I7 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea qi conducerea contabilitdtii instituliilor publice, Planul
de conturi pentru instituliile publice Ei instrucliunile de aplicare a acesrtuia;

- ORDIN rtr.1.753 din22 noiembrie 2004pentru aprobareaNormelor privind organizarea

^ qi efectuarea inventarierii elementelor de activ gi de pasiv;
In temeiul prevederilor ar1.155 alin. (1) lit. d) 9i alin. (5) lit. d) si art. 196 alin. (1) lit. b) din

OUG 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

DISPUN

Art. 1. Se constituie Comisia pentru recepfia bunr.rilor, serviciilor gi a lucrdrilor din cadml
Primdriei comunei Mehadica, pentru anul202l, in urmitoarea componenfd:

1. BADERCA IOAN - viceprimar - pregedinte;
2. BADERCA ANTONELA - inspector principal - rrembru;
3. MOISE MARIA - referent Cdminul cultural - membru;
4. TEREGOVAN ILIE - gef SVSU-membru.

Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se incredinleazd persoanele prevdzute
la art.l gi compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Mehadica.

Lrt. 7. Prezenta dispozilie se comunicd membrilor roomisiei de receplie a bunurilor, primarului
comunei Mehadica gi Instituliei Prefectului judelului Carag-Severin, conform prevederilor art. I97
alin. (1) 9i alin. (4) qi ale art. 199 alin. (1) qi alin (2) din OUG 5712019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile gi completdrile ulterioare.
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