
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI SOROCA

DISPOZITIE

Cu privire la instituirea gruPului

de lucru pentru achizilionarea bunurilor,
serviciilor gi lucrdrilor, in cadrul proiectului

- in temeiul art. 54, alin.(1) din Legea r:r..43612006 privind administraJia publicd locall, Legea nr.

l3ll20l5 privind achiziliile publice gi Hotdrirea Guvernului nr.10/2021 privind aprobarea

Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizigii, Deciziei Consiliului

Raional Soroca m.516 din 06.11.220 ,,Cuprivire la Proiectul ,,$tefan cel Mare - istorie comund,

patrimoniu comun, Soroca-Vaslui",lHARD 12.1150, finanlat de UE prin Programul Operalional

Comun Romdnia/Republica Moldova ENI 2014-2020, Contractului de Grant din data de

31.A3.2021 qi reiegind din importanla majord a asigurdrii eficacitdlii achiziliilor de bunuri,

lucrdri gi servicii pentru necesitdlile consiliului Raional Soroca,

DISPUN:

1. Se constituie Grupul de lucru pentru desfbgurarea procedurilor de achizilii publice privind

achizilionarea bunurilor, serviciilor qi lucrdrilor pentru necesitdlile Consiliului raional Soroca in

vederea implementdrii proiectului ,,$tefan cel Mare - istorie comund, patrimoniu comun, Soroca-

Vaslui", |HARD/2.1/50, finanlat de UE prin Programul Operalional Comun RomAnia/Republica

Moldova ENI 2014-2020, in num[r de 5 membri.

2. Se aprobd bomponenla nominald a mer4brilor grupului de lucru dupd cum urmeazd:

Conducdtorul grupului de lucru: - , Pregedinte al raionului Soroca.

Secretarul grupului de lucru:

Membri:

tt

-  expert achizifii din cadrul proiectului.

- manager proiect;

-  manager financiar din cadrul proiectului;

-  consultant principal, direclia patrimoniu cultural

din cadrul Ministerul Educaliei Culturii qi Cercetdrii

2. Grupul de lucru pentru achizilii va activa in strictd corespundere cu prevederile Regulamentului

de activitate mentionat supra.

3. Se stabileqte c[, incaz:ul imposibilitdfii participdrii membrilor titulari, atribuliile acestora vor fi

executate de membrii supleanfi: - , vicepreqedinte al raionului, membru

- ;ef Serviciul Proiecte Investifionale, membru

-  director interimar al Agenliei de inspectare

4. Controlul asupra executarii

Pregedinte al raionului Soroca.

qi restaurare a monumentelor, membru.

prezentei dispozilii se pune in sarcina ,

usnac Veaceslav

mun. Soroca, Republica Moldova

2\{
al raionului Soroca




