
          R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL                 
  
 

HOTĂRÂREA NR. 25 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Proiect tehnic nr1/2015 întocmit de S.C AREAL 

ARHITECTURA SRL în baza contractului de servicii nr 19735/29.12.2014; aprobarea achiziţiei 

publice <<Execuţie  de lucrări de construcţie, instalaţii clădire ,,Centru educaţional Egalitate de şanse” 

în cadrul proiectului PEL095>> finanţat în cadrul Apelului local RO10-CORAI-cod CPV 45215200-9, 

45310000-3, 45232121-2, 45331000-3,prin <<achiziţie directă>>, criteriul de atribuire fiind <<preţul cel 

mai scăzut>>, în cadrul Proiectului PEL 095 ,, Centrul educaţional Egalitate de Şanse”   

 

 

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

data de 12.02.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.288/06.02.2015 de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere: referatul şi raportul  de specialitate nr. 1806 din 10.02.2015 ale Biroului 

pentru urbanism, tehnic, investiţii, construcţii, referatul nr. 1892 din 11.02.2015 şi nota justificativa 

nr 1891 din 11.02.2015 ale Biroului pentru achiziţii publice, raportul nr 1913 din 12.02.2015 al 

Direcţiei economice coroborate cu  OUGR nr 34/2006, HGR. 925/2006, Legea nr 50/1991, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul art.36, alin.(2) lit. b), alin (4) lit f, art.45 alin.(2)  şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 

nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art. 1:   Se aprobă documentaţia tehnico-economică Proiect tehnic nr. 1/2015 întocmit de 

prestatorul S.C AREAL ARHITECTURA SRL în baza contractului de servicii nr 19735/29.12.2014 pentru 

punerea în aplicare a proiectului PEL 095 ,, Centrul educaţional Egalitate de Şanse” proiect finanţat în Apelul 

Local (schema de granturi mici) , cu sprijinul financiar al Programului RO-10-CORAI, program finanţat de 

Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, conform anexei, parte 

integrantăa prezenteu hotărâri. 

 

        Art. 2:  Se aprobă achiziţia publică pentru atribuirea contractului <<Execuţie  de lucrări de 

construcţie, instalaţii clădire ,,Centru educaţional Egalitate de şanse” în cadrul proiectului PEL095>> 

finanţat în cadrul Apelului local RO10-CORAI-cod CPV 45215200-9, 45310000-3, 45232121-2, 

45331000-3, prin <<achiziţie directă>>, criteriul de atribuire fiind <<preţul cel mai scăzut>>, cu o 

valoare estimată (fără TVA) de 323570,00 lei, respectiv 73356,91 euro.   

       Art. 3: Se aprobă Caietele de sarcini, inclusive Listele de cantităţi, pe categorii de lucrări, în 

vederea atribuirii contractului de execuţie a lcrării idendificate la art.2, conform anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta.  

       Art. 4: 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, arhitect şef                                                                     preşedinte;                                                         

       -  ec Potinteu Vasile, sef birou Achiziţii publice                                                    membru; 

        - jr. Nicoară Florin Ovidiu, jurist în cadrul Direcţiei Juridice                               membru; 

        - ec Onac Aida, director economic                                                                        membru;                                                            

       -  ec. Morar Viorel  inspector biroul Achiziţii Publice,                                          secretar; 

  

  Membrii de rezervă: 

- ec. Pop Mirela Ramona, inspector Biroul Achiziţii Publice; 

- ing. Biris Sorina, inspector Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii, spaţiu locativ;  
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Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului Ocna 

Mureş, domnul Silviu Vinţeler. 

 

 

          Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Biroul achiziţii publice; 

       - Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii, construcţii  

       - membrii comisiei numite la art. 4.  

Ocna Mureş, 12.02.2015 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

  PROF.JURJ CLAUDIA DACIANA                                                   SECRETAR ORAS 

                                                                                           JR. FLORINEL NICOARĂ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE: 0;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:  14 ; Voturi “pentru”: 13 . 


