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PROIECT 

D E C I ZI E  n r .  _  
Din __martie 2020 

 

"Cu privire la aprobarea componenței  

Comisiei de Licitaţie " 

 În baza art.14, art,19 alin (3), art.77 (5) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrii  Guvernului  R.Moldova nr.136 din 

10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, şi  

Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,având în vedere avizul pozitiv al 

comisiei economie buget-finanţe şi administrarea domeniului public din ___________,  Consiliul 

orăşenesc Teleneşti, 

D E C I D E :  

1. Se  aprobă comisia de licitaţie a primăriei or.Teleneşti  în următoarea componenţă: 

Preşedintele comisiei: Lelic Vadim - primarul oraşului Teleneşti; 

Membrii comisiei: Macari Alexandra – contabil la primărie; 

 Nastas Nicolae – secretar al Consiliului orăşenesc; 

 Tăietu Viorica - contabil şef la  Primărie; 

 Dobjanschi Aurelia – reprezentant  al A O "Centrul multifuncţional Educaţie, 

Informare, Cultură"; 

 - Reprezentant al direcției deservire fiscală Telenești; 

 - Specuialist principal pe  problemele juridice din cadrul aparatului presedintelui 

raionului; 

  - consilier orășenesc;  

 - consilier orăşenesc 

2. Se aprobă Membrii supleanți al comisiei de licitație după cum urmează: 

Bogdan Victor- viceprimar al orașului; 

- Corman Slavic - director al Î.M „Serviciul de Salubrizarea Telenești”; 

- Casian Cristina –specialist la primărie; 

3. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Teleneşti nr.6/9 din 07 august 2015 ”Cu 

privire la instituirea comisiei de licitaţie”  

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor locale. 
Au votat: Pentru –; Contra – ; S-au abţinut –. 

 

Preşedinte de şedinţă   

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 


