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DISPOZIŢIE
nr.
Cu privire la formarea grupului
de lucru pentru achiziţiile din cadrul
Proiectului
în temeiul art. 29. 32 (I) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV1 din 28 decembrie
2006, art.4, lit.m, art. 12, lit.c), Legea achiziţiilor publice nr. 131 din 03.07.2015, pct. 13 din Regulamentul cu
privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016,
în cadrul Proiectului demonstrativ global pentru dezvoltarea energetică durabilă din oraşul Orhei finanţat
de Uniunea Europeană prin Programul EuropeAid/135376/C/ACT/MULTI/ Grant Contract 2014 / 354556, în legătură cu remanieri de cadre şi în scopul gestionării aferente a surselor bugetare şi sporirii eficacităţii
achiziţiilor, potrivit dispoziţiei Primarului oraşului Orhei, nr. 143-p din 18.08.2015 cu privire la stabilirea
atribuţiilor de funcţie, viceprimarul oraşului Orhei,
DI SPUNE:
1.
Se formează grupul de lucru pentru achiziţiile de bunuri şi servicii din cadrul Proiectului nominalizat a
Primăriei oraşului Orhei în următoarea componenţă:
Preşedinte:
- viceprimarul oraşului Orhei concretizează şi iniţiază procedura de achiziţie
Viorel DANDARA
prevăzută de legislaţie;
Vicepreşedinte:
- viceprimarul oraşului Orhei,examinează, evaluează şi compară ofertele
Reghina APOSTOLOVA
prezentate la procedurile de achiziţie;
Secretar:
- manager achiziţii/contabil proiect - Pregăteşte pentru a fi încheiate contractele
Tatiana CAPRARI
de achiziţii, întocmeşte darea de seamă privind procedurile de achiziţii;
Membrii:
- specialist atragerea investiţiilor - elaborează documentele de preselecţie, de
Ina NEG RUTĂ
licitaţia bunurilor (materiale de construcţii), lucrări;
- partener de implementare AO Pro-Energy, examinează, evaluează şi compară
Ruslan SURUGIU
ofertele prezentate la procedurile de achiziţie;
- consultant AEE, examinează, evaluează şi compară ofertele prezentate la
Romeo LUPATENCO
procedurile de achiziţie;
- specialist tehnic principal, proiect, întocmeşte documentele necesare pentru
Nicolae NEMET
sancţionarea operatorului economic în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a
clauzelor contractuale;
2. Se stabileşte, în cazul absenţei preşedintelui, funcţia şi toate atribuţiile în cadrul grupului de lucru o
preia dna Reghina APC"*“
3. Se abrogă d
comisiei de concurs”.
4. Controlul as

