
/

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STEFAN VODA

PRE$EDINTELE RAIONTILUI $TEFAN VODA

DISPOZ nr.
din , ),

Cu privire la instituirea grupului de lucru
pentru achizifionarea bunurilor pi serviciilor

in scopul achizifion[rii bunurilor gi serviciilor pentru necesitillile Consiliului raional $tefan
Vod[;

in conformitate cu art.l3, alin.l, art.l4 din Legea nr.l31 din 03.07.2015 privind achizi[iile
publice, cu modific[rile gi completiirile ulterioare; Hotirirea Guvernului nr.l3Sb drn 10.12.2007
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziJii; Hotflrirea
Guvernului cu privire la aprobarea Documenta[iei-standard pentru realizarea aehiziliilor publice de
servicii nr.763 din I1.10.2012;

inbaza art.53, alin.Z, art.54, alin.1, 3 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, privind
administrafia publicl locald, preqedintele raionului DISpUNE :

l. Se institue grupul de lucru pentru achizilionarea bunurilor gi serviciilor pentru necesitdlile
Consiliului raional $tefan Vod6 in urmdtoarea component[:

Pregedinte: Adelina Barb6neagr6, $ef, Direc{ia economie qi atragerea investi}iilor;
Secretar: ,Lidia Grigoriev, specialist principal, Direcfia economie gi atragerea

investiliilor;
Membri: f Alexandru Pavlicenco, vicepregedinte al raionului;

vl-ia Banari, specialist principal, Serviciul juridic;
/lna Caliman, qef, Directia finanle;
JAna Procopovici, contabil- gef, AparatuI preEedintelui ;
Valentin Cogciug, intendent-gef, Serviciul deservirea clldirii Consiliului raional.

2. Grupul me,-nlionat mai susla activa in conformitate cu Regulamentul privind activitatea
grupului de lucru pentru achizilii aprobat prin Hotirirea Guvernului Republicii Moldova
nr. 1380 din 10. 12.2007 :

3. Membrii grupului de lucru vor acliona conform atribu[iilor stipulate in anexa nr. ] la prezenta
dispozifie;

4. Se abrogfl Dispozifia pregedintelui raionului nr. 06-a din 12 ianuarie 2016;
5. Control asupra executirii prezentei dispozilii se pune in sarcina dlui Alexandru Pavlicenco,

vicepregedinte al raionului;
6. Prezentadispozilie se aduce la cunogtinfI:

Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Persoanelor nominalizate;

Pregedintele raionulu

Ex l,idia (irigoriev

A vizat:

(A
t^v?

Nicolae MOLOZEA

ul resurse umane
banu



Anexa nr. I

Atribufiile membrilor grupului de lucru pentru achizifionarea
bunurilor qi serviciilor

1. Examinarea gi stabilirea necesitfiilor Consiliului raional falE de bunuri gi servicii qi coordonarea
acestora in limita mijloacelor financiare repartizate in acest sens, elaborarea planurilor anuale gi
trimestriale de efectuare a achiziliilor.

Resporcabili: Adelina Barbdneagrd, Alexandru Pavlicenco, Lidia Grigoriev, Lia Banari,
Ina Caliman, Atu Procopovici gi Valentin CoSciug.

2. intocmirea gi lnaintarea spre publicare a anunfului de intenlie privind achizitiile preconizate de
Consiliul raional gtefan Vodi.

Responsabili: Lidia Grigoriev gi Ana Procopovici.

3. Inilierea procedurii de achizilie corespunzEtoare, previzutl de legislalie.
Responsabili: Adelina Barbdneagrd, Lidia Grigoriev gi Ana Procopovici.

4. Pregiltirea invitaliei de participare la preselecfie, licitafie sau la altii procedur[ de achizifie.
Responsabil: Lidia Grigoriev. .

\-' 5. Elaborarea documentafiei standart in cadrul procedurilor de achizilie publicd;
Responsabili: Adelina Barbdneagrd, Lidia Grigoriev, Lia Batnri Si Ana Procopovici.

6. Examinarea, compa.rarea gi evaluarea ofertelor operatorilor economici prezentate in cadrul
procedurilor de ryhiTifie public6.

Responsabili: Adelina Barbdneagrd, Alexandru Pavlicenco, Lidia Grigoriev, Lia Banari,
Ina Caliman, Ana Procopovici Si Valentin CoSciug.

7. Atribuirea contractelor de achizitii publice incheiate de Consiliul raional $tefan VodX cu operatorii
economici.

Responsabili: Adelina Barbdneagrd, Lidia Grigoriev, Lia Banari Si Ana Procopovici-

8. intocmirea dirii de seam6 privind procedurile de achizilie sau modificarea contractului de achizilie
care se prezint} spre examinare gi inregistrare laAgenJia Achizitii Publice, in termen de 5 zile din
momentul incheierii contractului sau din momentul adoptlrii deciziei de anulare a procedurii sau a
incheierii acordului adilional, iar in cazul in care nu a fost prezentatll nici o ofertil, in termen de 5

y_ zile de la desfAgurarea procedurii;
Responsabil : L i di a Gr i gor i ev.

9. Monitorizarea executltrii contractelor de achizilii publice.
Responsabili: Adelina Barbdneagrd, Lidia Grigoriev, Lia Banari Si Ana Procopovici.

10. intocmirea documentelor necesare pentru sanclionarea operatorului economic in cazul indeplinirii
necorespunzltoare a clauzelor contracfuale.

Responsabili: Adelina Barbdneagrd, Lidia Grigoriev, Lia Bonari Si Ana Procopovici.

ll. P[strarea gi evidenta tuturor documentelor intocmite gi aplicate in cadrul procedurilor de achizilie
public6. tntocmirea gi pdstrarea dosarului de achizifie publicd cusut, numerotat gi sigilat pe un
termen de 5 ani de la inilierea procedurii de achizitie.

Responsabil : Lidia Gr igoriev.


