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ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

  CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 213
privind modificarea şi completarea Caietul de sarcini privind achiziţia de Servicii de întocmire
Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru “Amenajare bază de tratament şi agrement în

oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă,
analize, 71240000-2 – Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare aprobat prin

HCLOM nr. 207/19.10.2015.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.10.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1210/23.10.2015 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.16268/27.10.2015 a Biroului achiziţii
publice, avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,
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 nr.
313/2011 al Preşedintelui ANRMAP, HCLOM nr 183 din 23.09.2015  privind aprobarea  Acordului
de asociere între judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local
Ocna Mureş în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de
interes comun ,,Amenajare bază tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”;
.

În temeiul art 36 alin.(4) litera d), alin.(6) lit.a), art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Caietul de sarcini privind achiziţia de Servicii de
întocmire Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru “Amenajare bază de tratament şi agrement în
oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize,
71240000-2 – Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare aprobat prin HCLOM nr.
207/19.10.2015 după cum urmează:
   La pct.2 Date tehnice - tema de proiectare

   1. Alineatul “Programul de arhitectură va urmări cinci direcţii funcţionale” se înlocuieşte cu:
„Programul de arhitectură va urmări şapte direcţii funcţionale”
        După alineatul 6) se adaugă alineatul 7) cu următorul text: Sisteme si instalaţii specifice de:

a) sonorizare,
b) sistem de supraveghere video,

c) sistem de alarmare în caz de incediu prevăzut cu senzori de fum,
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d) sistem automat de stingere a incendiilor(care dispersează automat apa în cazul în care există
indicii ale unui foc deschis. Componentele sistemului sunt senzorii de fum sau senzorii de căldura,
centrala de comanda, sistemul de transport al apei şi duzele de pulverizare numite şi sprinklere),
sistem de încălzire a apei şi ambiental inclusiv prin surse alternative.

e) Instalaţie de evacuare a apelor din bazine, canalizare, inclusiv de prevăzut staţie de desalinizare
a apei.

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;

                                                                 Ocna Mureş, 29.10.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ MARCELA SECRETAR ORAŞ

PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.5; ANEXE.0;            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 15 ; Voturi “pentru”: 15.


