
 1 

          R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

        CONSILIUL  LOCAL  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 31 

privind mandatarea Primarului oraşului Ocna Mureş ca, în numele şi pe seama  

autorităţii contractante, să parcurgă toate etapele în cazul achiziţiilor directe, 

 inclusiv semnarea contractelor de achiziţie 

 

 

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

data de 28.02..2013,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.167 din 20.02.2013, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Avand in vedere: referatul si raportul nr.3645/26.02..2012 ale Compartimentului pentru 

achiziţii publice şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu Legea nr 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare, OUG 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 O.U.G. nr 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G nr 77/2012 pentru modificarea şi 

completarea O.U.G nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări  publice şi a contractelor de servicii , 

        În temeiul: art.36 alin. 9 si art.  45 şi art 115 alin.(1) lit.b) din   Legea  nr.215/13.04.2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Articol unic: Se mandatează Primarului oraşului Ocna Mureş, domnul jr. Silviu Vinţeler  

ca, începând cu data de 1 martie 2013, în numele şi pe seama autorităţii contractante, să 

întocmească toate actele necesare şi să asigure desfăşurarea etapelor în cazul achiziţiilor directe, 

inclusiv cu desemnarea părţii contractante şi semnarea contractelor de achizitie publică, 

indiferent de obiectul acestora, pentru toate achiziţiile cuprinse în Planul anual al achiziţiilor 

publice 
 

                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 achiziţii publice. 

Ocna Mureş, 28.02.2013 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                          

                     CONSILIER,                                                                SECRETAR ORAS  

       JR. PAVEL GLIGOR PODARIU                                          JR. FLORINEL NICOARĂ  
 

 

 

 
PSN/PSN;Ex:7; Anexe:0.              Nota:consilieri în funcţie:17;prezenţi: 17, voturi pentru: 17. 


