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         R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTARAREA NR 134   

 privind aprobarea achizitiei  instituire sistem de urmarire si monitorizare topografica a 

zonei: intersectia str. M. Eminescu cu str. N. Iorga-portiunea afectata de scufundarea de 

teren din 22.12.2010-proiectare si executie lucrari-avand cod CPV: 349430000-9-sisteme 

de monitorizare a terenurilor si cod CPV:71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul 

lucrarilor publice prin procedura achizitie directa, criteriul de atribuire fiind pretul cel 

mai scazut, aprobarea caietului de sarcini al achizitiei institutire sistem de urmarire si 

monitorizarea zonei intersectia dintre strada M. Eminescu si N. Iorga-portiunea afectata 

de scufundarea de teren din 22.12.2010, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor       

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara  la 

data de 27.09.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.739 din 19.09.2012, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Avand in vedere: referatul nr.10931/24.09.2012 al Compartimentului achizitii publice, 

raportul nr 10931 din 24.09.2012 a Biroului Urbanism, tehnic, investitii, constructii, OUGR nr 

34/2006, HGR 925/2006 ; 

        În temeiul: art 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, 

republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art.1: Se aprobă achizitia  instituire sistem de urmarire si monitorizare topografica a 

zonei: intersectia dintre str. M. Eminescu cu str N. Iorga-portiunea afectata de scufundarea de 

teren din 22.12.2010-proiectare si executie lucrari- avand CPV: 34943000-9-sisteme de 

monitorizare a terenurilor si cod CPV 71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor 

publice prin procedura achizitie directa, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut.  

 

           Art. 2: Se aproba caiet de sarcini al achizitiei instituire sistem de urmarire si 

monitorizare topografica a zonei: intersectia dintre str. M. Eminescu cu str N. Iorga-portiunea 

afectata de scufundarea de teren din 22.12.2010- cod CPV: 34943000-9-sisteme de monitorizare 

a terenurilor si cod CPV 71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice 

 

          Art.3: Se aproba comisia de evaluare a ofertelor in urmatoarea componenta: 

  -ing. Sanislav Nicolaie-presedinte 

  -ec Serbu Ioan-membru; 

  -jur. Botezan Ioan-membru; 

  -ing. Biris Sorina-membru; 

  -ec Morar Viorel-secretar; 

  Membrii de rezerva: 

  -Cristea Emilia; 

  -ing. Girlea liviu 

          

       Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  împuterniceşte  primarul  

oraşului  Ocna  Mureş,  jr. Silviu Vinţeler.        

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul achizitii publice; 
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       - Biroul Urbanism, Tehnic, Investitii, Constructii ; 

       

   Ocna Mureş, 27.09.2012 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA                                                                                    

   VINTELER ION                                                                           SECRETAR ORAŞ 

                                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTAT,  

EC TIUCA ORIAN MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RED/ DACT:T.O.M 

EX:5 ANEXE:1 

 


