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         R O M Â N I A 

        JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MURES 

       CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂREA NR 163   

 privind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de prestări de servicii 

<<Proiectare modernizare cartier Blocuri Uioara de Sus>>având cod CPV 71322500-6 

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport, prin procedura 

<<cerere de oferte>>criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut.        

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la 

data de 22.11.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1903 din 21.11.2012, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Avand in vedere: referatul nr.16241/21.11.2012 si nota justificativă nr 16240 din 

21.11.2012 ale Compartimentului achiziţii publice si OUGR nr 34/2006, HGR 925/2006  ; 

        În temeiul articolului 36 alin. 6 litera a punctul 13 şi articolului 45 din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu 

modificările si completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art.1: Se aprobă achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări de 

servicii<<Proiectare modernizare cartier Blocuri Uioara de Sus>>având cod  CPV 71322500-6 

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport, prin procedura <<cerere de 

oferte>>criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut.        

             Art. 2: Se aprobă caiet de sarcini pentru achizitia publică pentru atribuirea contractului 

de prestări de servicii, <<Proiectare modernizare cartier Blocuri Uioara de Sus>>având cod 

CPV 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport prin procedura 

<<cerere de oferte>>criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut , conform anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. . 

         Art.3: Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor in urmatoarea componenţă: 

  -ing. Sanislav Nicolaie-preşedinte 

  -ec Şerbu Ioan-membru; 

  -jur. Botezan Ioan-membru; 

  -ing. Biriş Sorina-membru; 

  -ec Morar Viorel-secretar; 

  Membrii de rezervă: 

-Cristea Emilia; 

-ing. Gârlea Liviu 

          Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  împuterniceşte  

primarul  oraşului  Ocna  Mureş,  jr. Silviu Vinţeler.        

          Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul achiziţii publice; 

       - Biroul Urbanism, Tehnic, Investiţii, Construcţii ; 

         Ocna Mureş, 22.11.2012 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                 

        VINŢELER ION                                                                      SECRETAR ORAŞ 

                                                                                            JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

RED/DACT;T.O.M 

EX:3                                                                      Nota:consilieri in funcţie:17, prezenţi:14, voturi pentru:14 


