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,,Cu privire la instituirea grupului
de lucru pentru achizilii"

in temeiul articolului 54(1) a Legii privind administratia publicd locald, nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006, Legii privind achizitiile publice ff.131 din 03.07.2015, Regulamentului cu privire la
activitatea grupului de lucru pentru achizilii, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.667 din27.05.2016,

DISPUN:
1. Se instituie Grupul de lucru pentru desfbqurarea achizi{iilor publice pentru obiectivele finantate

din

bugetul de stat, raional gi proiecte investitionale in urmdtoarea componenfd:

Tudor Golub - pregedintele raionului, pregedintele grupului de lucru;
Sergiu Miron -vicepreqedintele raionului; vicepreqedintele grupului de lucru;
Silvia Teslari - specialist principal, Sec(ia Economie gi Atragerea Investitiilor, secretar;
Membrii grupului de lucru:
Galina Colun -qef Direcfia Finante;
Diana Croitoru - qef, Sectia Economie qi Atragerea Investiliilor
Ion Cocirla - $ef, Secfia Construclii, Gospoddrie Comunald qi Drumuri;
Mihail Bdtrincea - specialist principal in Aparatul preqedintelui raionului;
Primarul oragului, satului (comunei) dupd, caz- proprietar al obiectivului;
Managerul instituliei de invd{dmint, dupf, caz.

2.
3.

Grupul de lucru igi desfbgoard activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Se aprobd functiile fiecdrui membru al grupului in parte, necesare pentru a fi exercitate in cadrul
procedurilor de achizitii publice, conform anexei;
4. Se stabilegte, cd in cazul eliberdrii din funcfiile definute a membrilor grupului de lucru, atributiile
acestora vor fi executate de personale nou confirmate in funcliile respective.
5. Se abrogd Dispozifiile preqedintelui raionului nr. 059-d din 13 iulie 2015, nr.023-d din 11 martie
20t6.
6. Controlul indeplinirii prezentei aispoZilii,.mi.rl asurtu
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