
Atribuţii stabilite conform fisei postului: 

CONSILIER CLAS.A I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

 

- elaborare strategie de contractare anuala si program anual achizitii publice; 

- efectueaza achizitiile publice directe online in cadrul SEAP si offline; 

- tine evidenta achizitiilor de proiectare/lucrari/furnizare efectuate la nivelul UAT; 

- participarea in comisiile de evaluare a ofertelor pentru efectuarea achizitiilor 

derulate in cadrul U.A.T; 

-  colaborarea cu instituţiile publice de interes local, stabilite prin legea bugetului de 

stat, ale căror investiţii sunt finanţate din bugetul local şi aprobate de Consiliul Local;  

- soluţionarea corespondenţei referitoare la obiectivele de investiţii ale comunei aprobate 

prin programe anuale;  

- organizarea activităţilor în domeniul investiţiilor şi achiziţiilor publice în conformitate 

cu programul anual; 

-  propunerea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al 

achiziţiilor publice, conform necesităţilor şi priorităţilor;  

-  Verificarea, dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd 

termene pentru diverse activităţi ce se desfăşoară cu ocazia achiziţiilor, şi asigurarea 

desfăşurării lor în cadrul termenelor stabilite; 

- verificarea dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice sunt in 

conformitate cu legislatia in vigoare; 

-  indeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 

de ordonanţa de urgenţă; 

-  completarea si actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de 

atribuire derulate de catre Primaria comunei Manastiur; 

- aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; 

-  participa la întocmirea proceselor verbale şi prezentarea acestora comisiei de 

evaluare; 

- informarea ofertanţilor despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei 

noi proceduri; 

- participa la  întocmirea contractelor de achiziţie publică; 

- participa la întocmirea de acte adiţionale pentru suplimentarea şi prelungirea 

contractelor; 

-  rezolvarea în limita atribuţiilor cererile, sesizările şi contestaţiile; 



-  asigurarea demersurilor necesare verificării, urmăririi şi recepţiei lucrărilor 

efectuate în baza contractelor de achiziţie publică încheiate;  

- constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice; 

-  întocmirea dosarului de achiziţie pentru fiecare contract atribuit in cadrul 

proiectelor derulate,  incluzând elementele prevăzute în actele normative din domeniu; 

- păstrarea dosarului de achiziţie atât timp cât contractul de achiziţie publică produce 

efecte juridice şi în orice caz nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului 

respectiv.  
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