
       

REPUBLICA MOLDOVA              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

   Oraşul Ocniţa                        Город  Окница 

     PRIMĂRIA             ПРИМЭРИЯ 

 

 

 
DISPOZIŢIE  

 

    03 ianuarie  2022                                                                                                               nr. 01 

 

  

Cu  privire  la  constituirea unui  grup   

de  lucru  pentru  achiziţii pe anul 2022 

  

 

    Întru executarea Legii R.M.  privind  achiziţiile   publice , nr. 131 din 03.07.2015  , cu modificările 

ulterioare, în temeiul prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea grupului  de lucru pentru 

achiziţii , aprobat  prin  Hotărîrea Guvernului nr.665 din 27.05.2016 , în scopul asigurării rentabilității și 
eficienței achizițiilor pentru necesitățile oraşului Ocniţa şi  instituțiilor administrate  de primărie , în 

conformitate cu   art.29 şi art. 32 alin.(1)  din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436 din 

28.12.2006 

 

DISPUN : 

 

   1. Se  formează un grup de lucru  pentru achiziţii   pe anul 2022  în următoare componenţă : 

 

                  Conducătorul grupului :  Victor Artamaniuc , primar al or. Ocniţa 

 

                  Membrii  grupului :  Marcel Gîrtopan  .viceprimar al or. Ocniţa 

                                                    Dina Scutelnic ,contabil-şef al primăriei or. Ocniţa 

                                            Mariana Scutelnic   , specialist   

                                            Liudmila Dovgani , specialist  
 

   

      2. Se  stabileşte atribuţiile membrilor  grupului de lucru pentru achiziţii , după cum urmează: 

 

Victor Artamaniuc  –    conducătorul  grupului de lucru  ,primar al orașului Ocnița -  

                                asistă la ședințele grupului de lucru, aprobă planurile anuale  de      

                                efectuare a achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, concretizează și  

                                iniţiază procedura de achiziții corespunzătoare, prevăzută de legislația   

                                 în vigoare ,conduce grupul de lucru în perioada achiziției.   
 

            Dina Scutelnic   -  secretar al grupului de lucru ,  contabil –  șef  al primăriei ,  asistă la 

                               ședințele grupului de lucru, elaborează planurile anuale de efectuare        

                               a achizițiilor, elaborează documentele de preselecție,  licitație sau  alte 

                               documente de atragere a   ofertelor, invitații de participare la preselecție,la  

                               licitație sau altă procedură de achiziție, examinează,  evaluează și compară     

                               ofertele operatorilor economici,  prezentate la procedurile de achiziție,  

                               pregătește   întocmește și înaintează spre publicare  anunțul de    intenție 

                               privind achizițiile preconizate pentru a fi încheiate contractele de achiziții  
                               cu operatorii economici, desemnați câștigători , întocmește darea de  seamă                      

                               privind procedurile de achiziție, care se prezintă  spre examinare și           

                               înregistrare la Agenția Achiziții Publice. 

 

  



 
  

  

Membrii grupului de lucru: 

  

 

Liudmila Dovgani    -  specialist al primăriei  orașului Ocnița asistă , participă 

                                 la lucrul grupului de lucru, examinează,  evaluează și  compară 
                                 ofertele operatorilor economici,  prezentate la procedurile de   

                                 achiziție, înregistrează   contractele la trezoreria regională Nord; 
 

Mariana Scutelnic    -    specialist al primăriei  orășeneşti , asistă,   participă la lucrul  

                                grupului de lucru, examinează,  evaluează și  compară  ofertele     
                                operatorilor economici, prezentate la procedurile de   achiziţie ,  

                                examinează și  concretizează necesitățile primăriei orașului de  

                                bunuri, lucrări și servicii, coordonîndu  - le în limita   mijloacelor            

                                financiare repartizate în acest sens, întocmește  documentele 

                                 necesare pentru sancționarea operatorilor economici în  

                                cazul îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor  contractuale. 

 

  

 Marcel Gîrtopan  -    viceprimar al orașului Ocnița , asistă , participă la lucrul 

                                 grupului de lucru, examinează,  evaluează și  compară 
                                 ofertele operatorilor economici,  prezentate la procedurile de   

                                 achiziție, înregistrează   contractele la trezoreria regională  Nord  

 

  

        3. În caz de imposibilitate de participare la ședință a conducătorului sau  a unui  membru al  

grupului de lucru  , atribuțiile celor  nominalizați  vor fi executate de  dna  Elena Zaharco ,  specialist 
principal  al primăriei  ce ţine de problemele financiare   . 

 

  4.Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum  . 

 

 

 

 

         

    Primarul orașului Ocniţa                                                                             Victor Artamaniuc  

 

 

 

 

 

 

 


