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                                                  D I S P O Z I Ţ I A    Nr.145/24.06.2020 

cu privire la delegarea de  atribuții în domeniul achizițiilor publice, doamnei Bejenaru 

Valerica, începând cu data de 18.06.2020 
 
   

DEACU COSTICĂ - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea; 
 

              Având în vedere prevederile art.438 din  Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ ;   
              Referatul nr.6154/2020 al Compartimentului resurse umane; 
              Referatul de aprobare nr.6159/24.06.2020 al primarului, cu privire la delegarea atribuțiilor 
consilierului achiziții publice, doamnei Bejenaru Valerica; 
              În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

  

                                                                      DISPUN: 

                

                                                                                                        

 Art.1 Începând cu data de 18.06.2020, se deleagă doamna Bejenaru Valerica, având funcția 
publică de execuție de inspector, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului contabilitate, 
impozite și taxe, să îndeplinească atribuțiile consilierului achiziții publice, din cadrul 
Compartimentului achiziții publice, cu respectarea prevederilor art.438 alin.(1), alin.(2) și alin.(3). 
          Art.2 Atribuțiile delegate conform prevederilor art.438 alin. (3) sunt prevazute în Anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
          Art3 Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, 
Compartimentului resurse umane şi doamnei Bejenaru Valerica. 
 
 
 
  

                     Primar,                            Contrasemnează, secretar general al comunei Jijila, 

                   Costică Deacu                   Dumitru  Acriș  

         
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR .1 LA DISPOZIȚIA NR.145/24.06.2020 

 

ATRIBUȚII DELEGATE: 

 

                    Întocmeşte programul  anual de achiziții publice, pe baza propunerilor făcute de către 
primar și contabil. 

                   Asigură, întocmeşte și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții 
publice conform legislației în vigoare, după cum urmează: 

 publicitatea  achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de atribuire). 

 inițiază lansarea procedurii de achiziții publice în SEAP; 
 întocmirea caietului de sarcini; 
 întocmirea documentatiilor de aribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor și lămurirea 

eventualelor neclarități legate de acestea; 
 întocmirea notei estimative a contractului  și a notei justificative cu privire la procedurile de 

achiziție publică; 
 întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii 

contractelor de achizitie publică; 
 întocmirea rapoartelor  de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publică; 
 întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publică; 
 întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 

achizitii publice; 
 asigură desfăsurarea propriu zisă a procedurilor de achizitie publică de atribuirea contractelor 

de furnizare produse, servicii și lucrări; 
 întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor; 
 analizarea ofertelor depuse; 
 emiterea hotărârilor de adjudecare; 
 primirea și rezolvarea contestatiilor; 

 întocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse; 
 participarea la încheierea contractelor de achizitie publică; 
 urmărirea respectării contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectării 

valorilor și termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente 
contractelor facandu-se de compartimentele care au propus și solicitat achizitia publică 
respectivă. 

                Ţine evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati. 

                Urmarește executarea contractelor de achizitii și informează șefii ierarhici ori de  cate ori apar 
încălcări ale clauzelor contractuale. 

                  Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei Jijila, la fundamentarea 
programelor anuale de achizitii publice. 

                  Solutionează în termenul prevazut de lege corespondența repartizată. 

               Ține evidența necesarului de rechizite și material consumabile. 

               Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale. 

                Întocmește și asigură desfășurarea licitațiilor publice. 

                 Întocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii în conformitate cu 
prevederile legale privind regimul concesiunilor. 
 
                 Întocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventă din concesiuni în 
functie de paritatea leu-euro. 

 

 

                    Primar,                           Contrasemnează ,secretar general al comunei Jijila, 

                   Costică Deacu                   Dumitru  Acriș 


