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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL          

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 

privind aprobarea achiziţiei publice ,,Lucrări de modernizare strada M . Eminescu, N. Iorga şi 

1 Mai din oraşul Ocna Mureş –cod  CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor” prin 

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

 

 

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

30.01.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 97/24.01.2014 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

 

           Având în vedere  referatul nr.629/20.01.2014 şi nota justificativă nr.661/20.01.2014 ale 

Compartimentului Achiziţii Publice, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate 

cu  art.20 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, 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, 

aprobată prin Legea nr. 337/17.07.2006 cu modificările ulterioare, H.G.R nr.925/2006 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

din OUGR nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

 

            În temeiul art 36 alin.(4) litera d), alin.(6) lit.a), art.45  şi art. 115 alin.(1) lit.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 ,,Lucrări de modernizare strada M . Eminescu, N. Iorga 

şi 1 Mai din oraşul Ocna Mureş –cod  CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor” prin 

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

 

            Art. 2: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de 

achiziţie publică pentru executarea lucrării identificate la art. 1,  după cum urmează: 

 

        - ing.Sanislav Nicolaie                               presedinte; 

       -  ec Szilagyi Ildiko                                     membru; 

        - jr. Botezan Ioan                                       membru; 

        - ing. Biris Sorina                                        membru; 

       -  ec. Morar Viorel                                       membru; 

  

  Membrii de rezervă: 

- ec. Popa Mirela Ramona; 

- ec. Potinteu Vasile;  
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                Art. 3:  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, inclusive cu semnarea 

contractului de execuţie de lucrări se imputerniceşte Primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu 

 

Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ 

            - Compartimentul pentru achiziţii publice; 

            - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare; 

            - Membrii comisiei. 

Ocna Mures, 30.01.2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ,                             

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                   SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                JR. NICOARĂ FLORINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM. Ex:7; anexe:1.                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti: 17 ;  Voturi ,,pentru”: 17. 

 

 


