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          ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                                       

 

                                                         HOTĂRÂRE  NR.191 
 

privind aprobarea achiziţiei publice “Lucrări de amenajare Piaţă industrială în oraşul Ocna Mureş” cod 

CPV: 45213140-6 - Lucrări de construcţii de pieţe - prin procedura « procedură simplificată» criteriul 

de atribuire fiind «preţul cel mai scăzut» 
 

 

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

31.10.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 756/ 25.10.2017 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   

 

           Având în vedere referatul și raportul de specailitate nr.16489/25.10.2017 şi nota justificativă 

nr.16488/25.10.2017 ale  Biroului achiziţii publice, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local, coroborate cu poziţia 4 a planului de achiziţii şi  Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările ulterioare, Legea  nr 98/2016 privind achizițiile publice, H.G.R 

nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr .98/2016 privind achizițiile 

publice; 

 

            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 achiziţia publică “Lucrări de amenajare Piaţă industrială în oraşul Ocna Mureş” 

cod CPV: 45213140-6 - Lucrări de construcţii de pieţe- prin procedura « procedură simplificată» 

criteriul de atribuire fiind «preţul cel mai scăzut»”, valoarea estimată a lucrării fiind  de 423466,59  lei 

(fără T.V.A) .  

   

      Art. 2: Se aprobă modelul de contract de lucrări care va sta la baza contractului de lucrări ce va fi 

încheiat cu operatorul economic, desemnat câștigător conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta.   

       

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

publică pentru achiziţia identificată la art.1,  după cum urmează: 

 

- ing. Sanislav Nicolaie  – preşedinte 

- ec. Morar Claudiu – membru 

- jur. Nicoară Florin Ovidiu – membru 

- ing. Avram Septimiu–membru  

- d-na Stoica Maria-membru; 

     Membri de rezervă: 

   -  ec. Vancea Nicolae  

   - ec. Kolozsvari Adina 
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   Art. 4:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu 

 

         Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judeţul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

            - Biroul pentru achiziţii publice; 

            - Direcţia economică; 

            - Membrii comisiei . 

 

 

Ocna Mureş, 31.10.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                     AVIZEAZĂ,  

NICOARĂ MARCELA ELENA                                                               SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                   PANDOR NICUȘOR                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED/DACT:T.O.M  

EX:6; ANEXE:1;   Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ;  voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. .  
      

 


