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HOTĂRÂREA NR. 149  

privind aprobarea achiziţiei publice în vederea încheierii unui contract de prestari  

servicii de acordare servicii socio-medicale de specialitate , prin achiziţie directă,  

criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut 

 

 

 

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

29.08.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.923/20.08.2013 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere: nota justificativă nr.13575/27.08.2013 a compartimentului pentru achiziţii 

publice, ancheta socială şi referatul nr. 13567/27.08.2013 ale Serviciului public de asistenţă socială,  

raportul nr. 13567/27.08.2013 al Serviciului buget-contabilitate, resurse umane şi avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile cuprinse în Legea 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, co modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, Normele metodologice  de aplicare a Legii 

448/06.12.2006, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 268 din 14.03.2007, H.G. nr. 

23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale precum si Ordinul nr 

71/17.02.2005 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei  privind aprobarea modelului 

Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile publice de asistenta sociala cu 

furnizorii de servicii sociale  ; 

        În temeiul: art.36, alin.(6), lit.a), pct.2., art.45 şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        

           Art. 1:  Se aprobă achiziţia publică în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de 

acordare servicii socio-medicale de specialitate, cod CPV:85300000-2, pentru perioada septembrie 

2013 -  decembrie 2013, prin achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut 

 

          Art. 2:  Se constituie Comisia de evaluare în vederea desemnării prestatorului de servicii 

conform art.1, în următoarea componenţă: 

 

1. Popa Ileana Lavinia------------------------------- preşedinte; 

2. Lazăr Ioana Alexandrina------------------------- membru; 

3. Pop Mirela----------------------------------------- membru; 

4. Cristea Emilia------------------------------------- membru; 

5. Botezan Ioan-------------------------------------- membru; 
         

      Art. 3:   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

 

 



 

 

        

       Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului-judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentul pentru achiziţii publice; 

       - Serviciul  buget – contabilitate,resurse umane,; 

        - Serviciul public de asistenta sociala Ocna Mures; 

        - Comisia desemnată conform art. 2. ;                 

 

Ocna Mures, 29.08.2013 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

       PROF. BACIU IOAN                                                                      SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         JR.  NICOARĂ FLORINEL  
 

 

 

 

 

 

 
PSN/PSN; EXPL.9; ANEXE:0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:16;  

 

 


