
 

Birou „Dezvoltare locală, investiţii, achiziţii publice 

Consilier clasa I grad profesional superior 

 

Atribuţiile postului: 

 elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei 

de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea 

achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării 

procedurii de atribuire; 

 indeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 98/2016 

privind achizitiile publice; 

 propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract de lucrari care urmează a fi 

atribuit; 

 asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţii publice; 

 asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a raportului 

procedurii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică; 

 colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 

procedura de atribuire ; 

 urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 

confidenţialităţii documentelor depuse de catre ofertanti şi a securităţii acestora; 

 asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 

 urmareste modul de derulare a proiectelor de infrastructura si a programelor de reabilitare; 

 raspunde de primirea, prelucrarea, inregistrarea si expedierea corespondentei care ii este repartizata 

sau care priveste documente atribuite spre competenta solutionare si urmarire; 

 urmareste indeplinirea indatoririlor partilor conform prevederilor contractelor ce le are in derulare; 

 monitorizeaza executia lucrarilor si programul de plati; 

 urmareste intocmirea cererilor justificative lunare si a deconturilor pentru lucarrile de investitii si 

reparatii capitale; 

 raspunde de respectareacircuituluidocumentelor in ceeaceprivestesemnarea/avizareadocumentelor in 

cadrulactivitatiidesfasurate;  

 exercitasialteatributiistabilite de catresefiiierarhicisuperiori. 

Responsabilităţi în domeniul Sistemului de Control Managerial privind organizarea, implementarea si 

menţinerea unui sistem de control intern/managerial în cadrul Oraşului Comarnic, astfel: 

 

 asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte; 

 elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării 

dezvoltării SCIM la nivelul structurii din care fac parte; 

 identifică riscurile asociate activiăţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice  

structurii din care fac parte; 

 evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor 

specifice; 

 propunemăsuripentrudiminuareariscuriloridentificateşi le înainteazăconduceriispreavizare. 
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