ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR 110
Privind modificarea si completarea articolului 1 al Hotararii nr 73 a Consiliului local al orasului Ocna
Mures din 06.06.2012
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata la data de
14.08..2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.655/14.08.2012, de către primarul oraşului
Ocna Mureş.
Având în vedere adresa Institutiei Prefectului-Judetul Alba nr 12523/2/G/SJ/2012 inregistrata la
noi sub nr 8917 din 07.08.2012, referatul si raportul nr. 9211/13.08.2012 al Biroului Urbanism, tehnic,
investitii, constructii coroborate cu 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 dispozitiilor cuprinse la art. 36 si art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: articolul 1 al Hotararii nr 73 /06.06.2012 a Consiliului local al orasului Ocna Mures
privind ,,achiziţia publică, ,,lucrari de modernizare strada Malinului, Vasile Lucaci, Ion Creanga si
Colonia Monchim din orasul Ocna Mures-Cod CPV 45233252-0” prin procedura cerere de oferte,
criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, se modifica si se completeaza si va avea urmatorul
continut:.
Art.1 (1) Se aproba documentatia cuprinzand ,, Proiectul tehnic nr 4/2012 intocmit de
S.C Tulip Alba S.R.L privind modernizarea strazilor Malinului, Vasile Lucaci, Ion Creanga si
Colonia Monchim din Ocna Mures conform anexei.
(2) Se aprobă achiziţia publică, ,,lucrari de modernizare strada Malinului, Vasile
Lucaci, Ion Creanga si Colonia Monchim din orasul Ocna Mures-Cod CPV 45233252-0” prin
procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut.
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, jr. Vinteler Silviu.
Se comunica la:
- Institutia prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii,constructii
- Compartimentul pentru achiziţii;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
Ocna Mureş, 14.08.2012
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