
~OMÂN/~ 
... '. ~ • • • '.0 • • '" '. T .,,;. e.', r 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului 
de produse având ca obiect "Calculatoare şi laptopuri: Lot 1 - Calculatoare, 
Lot 2 - Laptopuri" 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian-Ionuţ Gâdea 

Având În vedere: 
- referatul nr. 18742 din 06.10.2021 întocmit de Direcţia Investiţii, Proiecte ŞI 

Achizitii Publice; 
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- prevederile art. 7 alin. (1) şi alin. (2), art. 68 alin. (1) lit. i), art. 113, art. 154 şi art. 
155 din Legea nr. 98/2016 coroborate cu cele ale art. 2 alin, (3) lit. c) şi alin. (4), art. 21 
alin. (1) şi alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 126 din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.10 alin. (1 ) lit.f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr.134 din 26.08.2021; 

- prevederile art.l91 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(l) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare, 
DISPUNE: 

Art. 1. Se constituie colectivul de specialişti pentru elaborarea documentaţiei de 
atribuire şi a strategiei de contractare necesare aplicării procedurii simplificate pentru 
achiziţia de "Calculatoare şi laptopuri: Lot 1 - Calculatoare, Lot 2 - Laptop uri" , în 
următoarea componenţă: 

- Aurelia Magdalena Popescu - consilier achiziţii publice - Serviciul Achiziţii 
Publice şi Contracte; 
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