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PROIECT

D E C I Z I E
mun. Cahul

Nr. _________                                                                        din ___________ 2022

Despre modificarea anexelor la Decizia nr.06/05-V
din 21 octombrie 2021 „Cu privire la crearea
grupului de lucru pentru achiziţii”

În temeiul art.43 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală,   Legii
nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, Regulamentului cu privire la activitatea  grupului
de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobart prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021,
avizului Comisiei consultative de specialitate  economie, reforme, buget,  finanțe și relații
transfrontaliere, având în vedere remanierile de cadre,  Consiliul Raional Cahul

DECIDE:
Se modifică anexele la Decizia nr.06/05-V din 21 octombrie  2021 „Cu privire la1.
crearea grupului de lucru pentru achiziţii”, după cum urmează:

Anexa nr. 1 va avea conținutul conform anexei la prezenta decizie;-
În anexa nr. 2 sintagma „CENUȘA Marcel” se substituie cu  sintagma „DUNAS-
Nicolae”; sintagma  „MAXIMENCO Pavel” se substituie  cu sintagma  „CREȚU
Dumitru”.

Se stabilește  că, în caz de eliberare sau suspendare a membrilor grupului de lucru din2.
funcțiile deținute, atribuțiile acestora  în cadrul  grupului de lucru vor fi preluate de
persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără a fi aprobată o nouă decizie.
Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului Cahul,3.
preşedintele grupului de lucru pentru achiziţii, și a Comisiei consultative de
specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații transfrontaliere.

        Preşedintele şedinţei
  Consiliului Raional Cahul

       Contrasemnează:
            Secretarul
Consiliului Raional Cahul                               Cornelia PREPELIŢĂ



Elaborat: N.Olteanu, șef Direcție economie și agricultură _____________
Coordonat: R. Nedov, vicepreşedintele raionului______________
Avizat pentru  legalitate: L. Raileanu, specialist principal ____________
Avizat: C. Prepeliţă, secretarul Consiliului Raional_____________

Anexă
la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr._____ din ________2022

„Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr.06/05-V din 21.10.2021

Componenţa grupului de lucru pentru achziţii
al Consiliului Raional Cahul

DUNAS Nicolae            -  preşedintele raionului Cahul, preşedintele grupului de lucru

NEDOV Ruslan               -  vicepreşedintele  raionului Cahul, vicepreşedintele grupului
                                             de lucru
MIRON Mihail               - specialist superior, Direcția economie și dezvoltare teritorială,
                                              secretarul grupului de lucru
                                          Membrii grupului de lucru:
DAUD Elena                       -  vicepreşedintele  raionului Cahul

________________            -  vicepreşedintele raionului Cahul

IORGA-ACCIU  Efrosinia -  arhitect - șef   al raionului Cahul

HODENCO Constantin       - şef, Direcţia generală finanţe

OLARU Eduard               -  șef, Serviciul juridic și resurse umane, Aparatul președintelui

CREȚU Dumitru              -  şef interimar, Direcția construcții și drumuri

OLTEANU Nicolae            -  șef, Direcția economie și dezvoltare teritorială

OPREA Elena                     -  șef interimar, Secția contabilitate, Aparatul președintelui”.



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie

„Despre modificarea anexelor la Decizia nr. 06/05-V
din 21 octombrie 2021 „Cu privire la crearea

grupului de lucru pentru achiziţii”

Denumirea autorului proiectului1.
Proiectul de decizie ”Despre modificarea anexelor la Decizia nr. 06/05-V din 21
octombrie 2021 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii” a fost elaborat de
către Direcția Economie și agricultură.

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite2.
Scopul principal al proiectului de  decizie constă în asigurarea funcționalității grupului de
lucru pentru achiziţii a Consiliului Raional Cahul. Avînd în vedere remanierele de cadre, se
impune modificarea componenței grupului de lucru cu persoanele nou desemnate.

Principalele prevederi ale proiectului si evidenţierea elementelor noi3.
Proiectul de decizie prevede modificarea anexelor din Decizia nr. 06/05-V din 21
octombrie 2021 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii” după cum
urmează:

Anexa nr.1 va avea conținutul conform anexei la prezenta decizie;-
În Anexa Nr.2 sintagma ”CENUȘA Marcel” se substituie cu  sintagma ”DUNAS-
Nicolae”; sintagma  ”MAXIMENCO Pavel” se substituie  cu sintagma  ”CREȚU
Dumitru” .

Fundamentarea economico-financiară4.
Implementarea prevederilor  proiectului  nu necesită alocarea resurselor  financiare de la
bugetul raional.

Avizarea si consultarea publică a proiectului5.
În scopul  respect ării prevederilor  Legii nr. 239/2008 privind transparen ţa în procesul
decizional, proiectul  deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional
Cahul www.cahul.md,  directoriul Transparenţa decizională. Proiectul a fost supus
avizării de către secretarul  Consiliului Raional  potrivit cerinţelor de formă prevăzute de
cadrul normativ în vigoare.

Olteanu Nicolae,
șef  Direcția  economie și agricultura

http://www.cahul.md

