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RAPORT PRIVIND OFERTA DE DONATIE
Anexa la Ordin MAI 53/2017

1 Ofertant:

2 Obiectul donaţiei/
darului manual/
comodatului/
sponsorizării:
3 Valoare:

4 Durata contractului:
5 Necesitatea şi
oportunitatea
acceptării ofertei
6
Sarcini/Drepturi şi
obligaţii

7 Destinaţie:

8

Titlul cu care
ofertantul deţine
bunurile sau
fondurile financiare

Date de identificare a ofertantului :
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania-Filiala
Mehedinti
Str. Aleea Narciselor nr. 5,Drobeta Turnu Severin
- Descrierea bunurilor: produse igienice dezinfectanti in
vederea prevenirii oricaror situatii de risc in contextual
evolutiei si raspindirii coronavirus COVID-19.
Produsele au fost distribuite tinind seama de prevederile
Decret nr. 195/2020 si a celorlalte masuri dispuse de CNSU.
- Valoarea bunurilor -512.10 lei -------------------------------

Pina la epuizare cantitate distribuita fiind necesara protectiei
angajatilor
Protectia personalului angajat
epidemiei in cadrul institutiei.

si

prevenirea

extinderii

Nu e cazul

- protectia personalului angajat impotriva raspindirii epidemiei
COVID 19 , tinind seama si de actiunile specific institutiei
noastre rezultate din toate actele normative emise in perioada
de criza.

Produsele au fost distribuite institutiei noastre in baza de
process-verbal nr. 543/2020

9 Persoana
împuternicită
10 Alte responsabilităţi

11 Avize

Aviz de legalitate
Vintila Constantin

Persoana imputernicita sa semneze documentul de predare
produse (process-verbal ) Prefect–ordonator de credite :
Pavel Cristinel
Cine asigură realizarea unor proceduri ulterioare acceptării
ofertei, cum ar fi:
- publicarea informaţiilor pe site informatii de interes publicreferent Oana Firan ;
- iniţierea demersurilor de înscriere a bunurilor în contabilitate
–Manolea Elena-sef serviciu,
- verificarea utilizării conform destinaţiei :consilier Dragomir
Mihaela;
- alte responsabilităţi care derivă din îndeplinirea unor atribuţii
sau obligaţii legale ori din executarea contractului:
Manolea Elena -sef serviciu.
Avize interne obţinute de la structurile de specialitate semnătura, data- nu este cazul conform art. 11 alin 3 din
OMAI nr.53/2017.

Sef Serviciu
Manolea Elena

CFP
Paulescu Catalin

