ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 164
privind aprobarea achiziţiei pentru executarea de prestări de servicii de tăieri de
arbori din specia „plop”;aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a cantităţii de
200 m.c. de material lemnos rezultat în urma tăierii
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
15.10.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1167/09.10.2013 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere Referatul de necessitate nr.15593/10.10.2013 şi referatul nr. 5029/22.03.2013
ale Serviciului pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului, Nota internă
nr.15656/11.10.2013,Referatul nr.15659/11.10.2013 şi Nota justificativă nr. 15658/11.10.2013 ale
Compartimentului pentru achiziţii publice, adresa Ocolului Silvic Aiud - Act de punere în valoare
nr.1675/01.03.2013, OUGR nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;
În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(5), lit.b), art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123
alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă achiziţia publică în vederea încheierii unui contract de prestări de servicii
pentru tăierea şi pregătirea în vederea valorificării unui un număr de 70 de arbori, din care 66 arbori
din specia „plop euro-american”, 3 arbori din specia „pin” şi 1 salcie pletoasă, evaluaţi şi marcaţi în
condiţiile legii, situaţi administrativ pe teritoriul oraşului Ocna Mureş ( 38 plopi în păşunea din satul
aparţinător Războieni-Cetate, 10 plopi pe str. Colonia peste Mureş, 16 plopi pe str. Nicolae Iorga, 2
plopi pe str. Aleea Independenţei, 3 pini pe str. Brazilor şi una salcie pletoasă în parcul oraşului), prin
achiziţie directă cu preţul cel mai scăzut.
Art. 2: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie
de prestări de servicii conform art. 1, care va avea următoarea componenţă:
-

ing. Avram Septimiu----------------------- preşedinte comisie;
ing. Sanislav Nicolaie --------------------- membru ;
ec. Morar Viorel --------------------------- membru ;
jr. Botezan Ioan ---------------------------- membru;
ec. Şerbu Ioan ------------------------------ membru ;

membrii de rezervă:
- ec. Potinteu Vasile;
- ec. Pop Mirela Ramona ;
Art. 3: Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a cantităţii estimative de 200 m.c.
de material lemnos rezultat în urma tăierii arborilor nominalizaţi la articolul 1, preţul de pornire al
licitaţiei fiind de 80 de lei/m.c. Cantitatea exactă a materialului lemnos vândut va fi determinată prin
măsurare exactă (cubare sau echivalent în greutate, funcţie de oferte), la data ridicării de către
cumpărătorul desemnat adjudecatar al licitaţiei,în condiţiile legii.
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Art. 4: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru vânzarea materialului lemnos
conform articolului 3, care va avea următoarea componenţă:
-

ing. Gârlea Liviu --------------------------- preşedinte comisie;
ing. Biriş Sorina Geta --------------------- membru ;
ec. Potinteu Vasile------------------------- membru;
ec. Pop Mirela Ramona ------------------ membru;
cons.pr. Vancea Nicolae -------------------- membru ;

membrii de rezervă:
- ing. Avram Septimiu;
- jr. Botezan Ioan;
Art. 5: (1) Caietele de sarcini pentru achiziţia de prestări de servicii şi respectiv pentru vânzarea
prin licitaţie publică a materialului lemnos, anexate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea nr.46/27.03.2013 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mureş îşi încetează valabilitatea.
Art. 6: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractelor de achiziţie şi de vânzare-cumpărare precum şi desemnarea comisiei de predare-primire a
bunurilor vândute se împuterniceşte domnul jr. Silviu Vinţeler – primarul oraşului Ocna Mureş.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul agricol, cadastru, imobiliar edilitar, baza de date;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Comisiile constituite conf. art.2 şi art.4;
Ocna Mureş, 15.10.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. BACIU IOAN

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.2;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ:

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:14; Voturi “pentru”:14.
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