
              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL  LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA  NR.  25  
privind aprobarea achiziţiei ,,Servicii de asigurări – cod CPV: 66511000-5- servicii de asigurări  

de viaţă prin  ,,achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind ,,oferta cea mai avantajoasă  

din punct de vedere economic” 

 

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

05.02.2014, în baza dispoziţiei de convocare nr.251/04.02.2014 a primarului oraşului Ocna Mureş. 

          Având în vedere  referatul nr.1610/05.02.2014 şi Nota justificativă nr.1609/05.02.2014 ale 

Compartimentului achiziţii publice,  coroborate cu Legea nr.307/2006, art.20 din Legea nr 273/2006 

privind finanţele publice locale, actualizată,O.U.G.R. nr 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată, H.G.R nr.925/2006 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor OUGR nr.34/2006, 

        În temeiul art 36 alin.(6) litera a), pct.8., art.45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art. 1: Se aprobă  achiziţia ,,Servicii de asigurări – cod CPV: 66511000-5- servicii de asigurări 

de viaţă prin  ,,achiziţie directă” criteriul de atribuire fiind ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic” 
 

        Art. 2: - Se aprobă caietul de sarcini al achiziţiei ,,Servicii de asigurări – cod CPV: 66511000-

5- servicii de asigurări de viaţă conform anexei-parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

        Art. 3: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie 

publică pentru executarea lucrării identificate la art. precedent,  după cum urmează: 

        - jr. Demian Marius                                   presedinte; 

       -  jr. Podariu Pavel Gligor                           membru; 

        - jr. Botezan Ioan                                        membru; 

        - ec. Szilagyi Ildiko                                     membru; 

       -  ec Morar Viorel                                        membru; 

   Membrii de rezervă: 

- ec.Pop Mirela Ramona                              

- ec. Potinteu Vasile 
 

 Art. 4:  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu. 
 

Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

               - Compartimentul pentru achiziţii publice; 

            - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare; 

            - Membrii comisiei. 

       Ocna Mures, 05.02.2014 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                                   SECRETAR ORAS 

                                                                                                                          JR. NICOARĂ FLORINEL 
 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.11; ANEXE:1;                               NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:14-; Voturi “pentru”:13;  


