ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 50

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.04. 2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 345/19.04..2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitiei publice ,, achizitie
autospeciala interventie PSI COD CPV 34144213-4 prin procedura ,,cerere de oferte”, criteriul de
atribuire afiind ,,pretul cel mai mic”, aprobarea caietului de sarcini privind achizitia autospecaila
interventie PSI cod CPV 34144213-4 in cauza, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri,
proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin
Iosif;
Vazand: referatul nr.4562/19.04.2012 al compartimentului pentru achiziţii publice, nota
justificativă nr. 4561/19.04.2012, raportul serviciului buget-contabiltate, resurse umane, informatizare
precum şi Programul anual al achiziţiilor publice al oraşului Ocna Mureş pentru anul 2012 aprobat prin
Dispoziţia nr. 135/09.02.2012;;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse la art. 36 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate art.20 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare,
O.U.G.R. nr 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobata prin Legea nr 337/17.07.2006 cu modificarile ulterioare, H.G.R nr.925/2006 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de Urgenta
Guvernului nr 34/2006.
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă achiziţia publică, ,, achizitie autospeciala interventie PSI COD CPV 341442134 prin procedura ,,cerere de oferte”, criteriul de atribuire afiind ,,pretul cel mai mic”.
Art.2: - Se aprobă caietul de sarcini al achizitiei ,, achizitie autospeciala interventie PSI COD
CPV 34144213-4 prin procedura ,,cerere de oferte”, criteriul de atribuire afiind ,,pretul cel mai mic”
, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea achiziţiei sistem de supraveghere cu
transmisie wireless denumită la art.1 al prezentei, după cum urmează:
-jur. Demian Marius
-ec. Serbu Ioan
-jur. Botezan Ioan
-ing. Biris Sorina
-ec. Morar Viorel Claudiu
Membrii de rezervă:

presedinte;
membru;
membru;
membru;
membru;

-

Cristea Emilia.

-

ing. Garlea Liviu

Art.4: Împotriva prezentei hotărâri persoana interesată se poate adresa instanţei de contencios
administrativ competente în termenul şi condiţiile prevăzute în Legea nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul orasului
Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunica la:
- Institutia prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ
- Compartimentul pentru achiziţii;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
- Membri comisiei numite conf. art.3.
Ocna Mureş, 26.04.2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ING. POPA IOAN

TOM/TOM
EX:7;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:50; Voturi ,,pentru”:13.

