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DISPOZIŢIA Nr. 103

privind  numirea  domnului POPOV SERGIU -LUCIAN , în funcţia publică de execuţie,   consilier Achiziţii Publice ,
grad profesional  principal, clasa I, gradatia 4 la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul primăriei comunei

Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:
  -  raportul final  nr. 818  din  22.02.2021 al concursului de recrutare  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de 
execuţie consilier Achiziţii Publice , grad profesional  principal, clasa I, gradatia 4,  la Compartimentul Achizitii 
Publice din cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
    - Hotărârea Consiliului Local Pădureni nr.2 din 28.01.2019 , privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
      - prevederile   art. 466 alin (2) litera “a” coraborat cu art. 473 şi art. 529    din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 2019 
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; - 
- prevederile art. 10 alin.(4) şi ale art. 11 alin (1-4) din Legea nr 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din
fondurile publice cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor  art.196  alin.(1 ) lit.”b”  art.197 alin.(1) şi alin.(4) , art. 199 alin. (1) şi (2) , art. 200  din
O.U.G nr 57 / 2019 privind Codul Administrativ  cu modificările şi completările ulterioare:
              Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni, judetul Vaslui

DISPUN:

                  Art.1  Începând cu data  de  1 martie 2021 se numeşte domnul POPOV SERGIU –LUCIAN   în  funcţia publică 
de  execuţie consilier achiziţii publice grad profesional  principal, clasa I, gradatia 4  la Compartimentul Achizitii Publice 
din cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 
                a ) Salariu  lunar de bază brut = 4801  lei.

Art.2 Atribuţiile de serviciu ale funcţiei publice de execuţie  Consilier Achiziţii Publice  sunt cele prevăzute în fişa
postului  , anexă la prezenta dispoziţie. 
                 Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,
cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art.4  Prezenta  dispoziţie  va  fi  comunicată,  în  termenul  legal,  prin  grija  secretarului  general  al  comunei  
Pădureni, judeţul Vaslui :

-  Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui ;
- Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti ; 
- Compartimentului Financiar-Contabil, în vederea punerii în aplicare.   
- Domnului Popov Sergiu –Lucian. 

                                                                                                              Pădureni,  26 februarie 2021
         Primar,
Diaconu Temistocle
                                                                                                                               

                                                                                                               Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                                         Secretar general 

Munteanu Mirela
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Anexa   la Dispozitia nr.  103    /26.02.2021

FIŞA POSTULUI 
Atribuţii  Consilier Achizitii Publice 

1. Aplicarea şi executarea legilor în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
2. Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante
3.  Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire ori, 

în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs
4. Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia 

în vigoare
5. Aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire
6. Constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice
7. Întocmirea şi supunerea aprobării programului anual al achiziţiilor publice
8. Estimarea valorii contractelor de achiziţie publică
9. Identificarea surselor de finanţare pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea îndeplinirii 

contractelor de achiziţie publică
10. Elaborarea notelor justificative prevăzute în legislaţia în vigoare
11. Stabilirea calendarului de aplicare a procedurilor
12. Asigurarea confidenţialităţii datelor privind achiziţiile publice şi conţinute în ofertele 

operatorilor economici
13. Întocmirea referatelor de necesitate şi oportunitate pentru achiziţiile publice, necesar unitate
14.  Întocmirea propunerilor de angajare a cheltuielilor publice şi a ordonanţărilor la plată pentru 

achiziţiile publice
15.  Respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică
16.  Transmiterea către ANRMAP a raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior
17.  Operarea în SEAP, SICAP fiind sigurul operator în acest sistem
18. Elaborarea şi susţinerea referatelor de specialitate solicitate de comisiile de specialitate ale 

consiliului local şi de consiliul local
19.  Soluţionarea în termenul prevăzut de lege a corespondenţei repartizate
20.  Păstrarea şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale
21. Asigură compartimentele juridic şi contabil cu documentaţiile necesare elaborării contractelor de

achiziţie publică
22. Asigurarea sprijin tehnic pentru îndeplinirea de către persoanele din cadrul compartimentului 

nominalizate ca persoane responsabile în vederea evaluării ofertelor, a atribuţiilor şi 
responsabilităţilor comisiei de evaluare a ofertelor

23.  Îndeplinirea legalităţii privind atribuirii contractului
24. Transmiterea documentelor solicitate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 

acordul autorităţii contractante;
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25.  Centralizarea datelor şi elaborarea situaţiilor cu privire la achiziţiile publice, solicitate de primar
şi de instituţii;

26.  Identificarea problemelor, nevoilor, intereselor care apar la nivelul comunei;
27. Elaborarea de idei pentru proiectele de finanţare
28.  Determinarea surselor de finanţare.
29.  Elaborarea cererilor de finanţare.
30. Elaborarea proiectelor de finanţare în conformitate cu planul de dezvoltare naţională, cu planul 

de dezvoltare regională şi cu programele elaborate şi administrate deguvern.
31. Obţinerea finanţării proiectelor.
32.  Implementarea proiectelor aprobate ( aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţii conform prevederilor legale, administrarea contractelor, raportarea, etc.).
33. Participarea la şedinţele consiliului local unde prezintă materialele legate de specificul 

compartimentului
34.  Elaborarea şi susţinerea referatelor de specialitate solicitate de comisiile de specialitate ale 

consiliului local şi de consiliul local, privind proiectele de finanţare
35. Întocmirea referatelor de necesitate şi oportunitate pentru achiziţiile publice necesare (SF, PT) 

pentru elaborarea proiectelor

 

3


