
 
Birou Dezvoltare locală, investiţii, achiziţii publice 

Consilierachiziţii publice clasa I grad profesional principal  

 

Atribuţiile postului: 

-Pune ȋn aplicare legile şi celelalte acte normative cu privire la procedurile de achiziţii publice; 

-Estimează conform prevederilor legale, valoarea contractelor de achiziţii publice de servicii; 

-Selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice de servicii, respectiv prin achiziţie directă 

sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire; 

-Participă la ȋntocmirea Programului Anual al Achiziţiilor Publice; 

-Elaborează documentaţiile de atribuire a contractelor de prestări servicii (strategie de contractare,  

caietul de sarcini, modelele de formulare, modelul de contract de lucrări, etc.); 

-Iniţiază procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de servicii prin publicarea ȋn  

SICAP a documentaţiei de atribuire şi a anunţului de participare sau anunţului publicitar, după caz; 

-Participă, ca urmare a dispoziției primarului, în comisiile de evaluare a ofertelor depuse ȋn cadrul  

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii, avȃnd următoarele atribuţii:  

redactarea proceselor verbale de evaluare a ofertelor a solicitărilor de clarificări, a raportului final, a  

comunicărilor privind rezultatul finalizării fiecarei etape şi a rezultatului final;  

-Ȋntocmeşte dosarul fiecărei achiziţii publice; 

-Ȋntocmeşte nota de comandă/contractul de achiziţie publică; 

-Verifică conţinutul şi ȋncadrarea ȋn prevederile legale a documentaţiilor tehnico-economice care fac  

obiectul contractelor de prestări de servicii; 

-Ȋntocmeşte documentele constatatoare pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de prestări  

servicii; 

-Ia măsuri, dn proprie iniţiativă sau la sesizarea oricărui factor interesat pentru desfăşurarea ȋn bune  

condiţii a procedurilor de achiziţii publice; 

-Asigură obţinerea, acolo unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obţinerea certificatelor de  

urbanism/autorizaţiilor de construire prin depunerea documentaţiilor necesare obţinerii certificatelor  

de urbanism (CU), acordurilor/avizelor necesare, precum şi a autorizaţiilor de construire (AC),  

asigură urmărirea procedurilor de obţinere a acestor acte; 

-Ȋntocmeşte adresele de înaintare, referatele pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate în  

certificatele de urbanism; 

-Predă către persoana responsabilă din cadrul Biroului Dezvoltare locală, investiții și achiziții publice   

documentația necesară pentru atribuirea contractului de lucrări; 

-Asigură rezolvarea corespondenţei repartizate;  

-Respectă prevederile Regulamentului Intern, Codului de Conduită, Regulamentului de Organizare și  

Funcționare precum și alte dispoziții ale șefilor ierarhici; 

-Respectă prevederile privind protecția datelor cu caracter personal; 

-Exercităşi alte atribuţii stabilite de către şefii ierarhici superiori. 

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; 

-propun măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii spre avizare.  
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