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D I S P O Z I Ţ I E

Cu privire la includerea reprezentanţilor 
societăţii civile în componenţa grupului 
de lucru pentru achiziţii

Avînd în vedere corespondenţa adresată Primăriei municipiului Orhei, în conformitate cu 
prevederile pct.5 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, în temeiul art. 29 şi ari. 32 din Legea 
nr. 436-XVJ din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, primarul municipiului Orhei 
DISPUNE:

1. Se include în componenţa grupului de lucru pentru procedura de achiziţie: Cererea 
ofertelor de preţuri nr. 18/02321 publicata în Buletinul achiziţiilor publice nr. 43 din 
01.06.2018, obiectul achiziţiei: ’’Lucrări de reparaţie interioare şi exterioare a reţelei de 
canalizare la Grădiniţa nr. 12 din mun. Orhei” 2 (doi) reprezentanţi ai societăţii civile, 
după cum urmează:
- Natalia Parasca, reprezentant a I.P. ’’Institutul de Resurse şi Analiza Juridice”;

Irina STAVER, reprezentant a A.O.’’Pentru Orhei”.
2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate, în modul stabilit.
3. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei dispoziţii revine viceprimarului -  dna 

Reghina APOSTOLOVA. conform domeniilor de competenţă.
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INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTARE ŞI INIŢIATIVE SOCIALE
~ , T (IDIS) ’’Viitorul”
Domnul Igor MUNTEANU, director executiv
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INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTARE ŞI INIŢIATIVE SOCIALE
(IDIS) ’’Viitorul” 

Domnul Igor MUNTEANU, director executiv

Prin prezenta, cu referinţă la cererea depusă de Dumneavoastră, înregistrată cu nr. 02/1- 
7a-693 din 29.06.2018 Primăria municipiului Orhei comunică următoarele.

Potrivit Dispoziţiei nr. 290 din 27.11.2017 este format grupul de lucru pentru achiziţiile 
publice de bunuri (materiale de construcţii), lucrări şi servicii de proiectare, în componenţă de 7 
persoane.

în conformitate cu prevederile pct.5 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de 
lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, autoritatea 
contractantă va include obligatoriu în componenţa grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii 
civile, în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile înainte de data- 
limită de depunere a ofertelor, dar aceştia nu pot constitui mai mult de o treime din
componenţa totală a grupului. „ , . , olnnn~n

Aşadar, pentru pentru procedura de achiziţie: cererea ofertelor de preţuri nr. lo/02/_U 
publicată în buletinul achiziţiilor publice nr. 49 din 22.06.2018, obiectul achiziţiei: Lucrări dê  
reparaţie interioare şi exterioare a reţelei de canalizare la Grădiniţa nr. 12 din тип. Orhei  ̂
autoritatea contractantă a inclus în componenţa grupului de lucru 2 (doi) reprezentanţi ai
societăţii civile. . . . . . .

Reieşind din cele expuse, Vă comunicăm despre faptul imposibilităţii satisfacerii
cerinţelor invocate în contextul cererei.

Viceprimar ^ сё ^ па APOSTOLOVA
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lanr. 1 din 05.07.2018

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” 
mun. Chisinău, str. Iacob Hîncu 10/1. MD-2005

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că Primăria mun. Orhei a examinat 
cererea Dumneavoastră cu nr. 1 din 05.07.2018, parvenită la data de 06 07 2018 si 
comunicăm următoarele.

A

In conformitate cu prevederile punctului 6 a Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr
t  p7 °i5'2016, sollcltantul - Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 

„Viitorul la cererea sa de includere în grupul de lucru a reprezentantului său 
anexeaza documentul ce confirmă împuternicirile acestuia şi procedura de achiziţie 
la care solicită să fie inclus în componenţa grupului de lucru.

In cazul în care cererea nu corespunde condiţiilor prevăzute la pct.6, autoritatea 
contractantă va restitui cererea respectivă pentru perfectarea corespunzătoare.

Dat fund faptul că conform prevederilor punctului 8 a Regulamentului 
susmenţionat includerea reprezentanţilor societăţii civile în componenţa grupului 
de lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziţie în parte cu anexarea 
actelor confirmative de împuternicire, la cererea din 05.07.2018 nu au fost anexate
fote. ,dner PUtemiCire a Persoanei nominalizate în cerere pentru Licitatia publică nr Io/Uz006.

Prin urmare, restituim cererea depusă.

*

Cu respect,

Primar SOR

Republica Moldova 
PRIMARUL 

municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, 160 

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378 
email: primaria@orhei.md 

www.orhei.md

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md

