
W REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORA$ULUI $TEFAN VODA

MD -4201, or. $tefan Vodtr, str. $tefan cel Mare, 31, tellfax (242\ 2-23-96, e-mail: prim.sv@mail.ru

DISPOZITIE /4/. log
din 14 decembrie 2020

Cu privire la crearea
grupului de lucru pentru achizilii publice

in conformitate cu prevederile art.l4 alin. (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015
privind achiziliile publice gi Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru
achizilii, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.667 din 27.05.2016, in temeiul arl. 29
alin. (1) lit. c), | 9i alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
admini stralia publ icd I ocal 5,

primarul oraqului $tefan Vodi DISPUNE:

1. Se creeazd grupul de lucru pentru achizilii publice a bunurilor, lucrdrilor qi

serviciilor pentru necesitelile primiriei oragului $tefan Vodd gi instituliilor publice din
subordinea autoritSlilor administraliei publice ale oraqului $tefan Vodi (in continuare
grupul de lucru pentru achizilii) in urmdtoarea componen!6 nominalS:

pregedinte: - , primar;
secretar: - , specialist in planificare gi gestionarea patrimoniului;

membri: - , viceprimar;
- , viceprimar;
- , contabil;
- , contabil;
- , contabil-gef;
- , specialist in atragerea investiliilor;
- , specialist in domeniul urbanismului.

2. Grupul de lucru specificat in prezenta dispozilie igi va desfbgura activitatea in
strictd conformitate cu prevederile legislaliei gi actelor normative in vigoare.

3. Se stabilegte, cd in cazul in care unul din membrii grupului absenteazd motivat
sau de incetare a raporturilor de serviciu in unitate, acesta este inlocuit cu persoana care
exercitd funcJiile acestuia pentru perioada de absen!6 qi, respectiv, exercitd funcliile pe



care membrul grupului de lucru absent le exercitd din oficiu, fdrd emiterea unei
dispozilii suplimentare.

4. Se abrogd dispozilia Primarului oragului gtefan Vodd r:r'.Q2 din 09.01.2020
,, cu privire la crearea grupurilor de lucru pentru achizilii publice".

5. Prezenta dispozilie se aduce la cunogtinla:
oficiului teritorial cduqeni al cancelariei de Stau
persoanelor vizate;
contabilitdlii centralizate a primdriei ;
prin publicare pe pagina web gi afigare pe panoul informativ al
primdriei

Primarul orapului Vladislav Cociu




