ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 161
privind modificarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
nr 158 din 30.07.2015
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la data de
06.08.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.878/06.08.2015 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatele nr. 11475/05.08.2015 şi 11477 din 05.08.2015 a Biroului achiziţii
publice, coroborate cu poziţia 45 a Planului de achiziţii şi 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 şi Ordinul 313/27.06.2011 al Preşedintelui ANRMAP.
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă modificarea HCLOM nr 158/30.07.2015 după cum urmează:
-Art.1 va avea următorul conţinut: ,,Se aprobă achiziţia publică << Lucrări de reparaţi curente
străzi asfaltate din oraşul Ocna Mureş >>cod CPV:45233251-3 prin procedura « cerere de
oferte » criteriul de atribuire fiind « preţul cel mai scăzut» – valoare estimată (fără TVA) de
1328013,30 lei”.
- La art.2 se înlocuieşte anexa nr 1 al Caietului de sarcinial achiziţiei Lucrări de reparaţi curente
străzi asfaltate din oraşul Ocna Mureş II cod CPV:45233251-3 cu anexa prezentă.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu
Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Biroul pentru achiziţii publice;
- Direcţia economică;
Ocna Mureş, 06.08.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
JR. LEAHU IOAN MIRCEA

TOM/TOM; EXPL.3 ; ANEXE.1;

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETAR ORAŞ
JR. PANDOR NICUŞOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: ; Voturi “pentru”:
1

.

