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         R O M Â N I A 

       JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL                                   

 

HOTĂRÂREA NR.216              

    privind  modificarea anexelor nr. 1 și 2  la  Programul anual al achizițiilor publice 

pentru anul 2017 finanțate din bugetul local   

      

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

11.12.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1007/07.12.2017, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş,  Vințeler Silviu; 

          Având în vedere  referatul și raportul de specialitate nr. 18897/11.12.2017 înaintate de către Biroul 

achiziţii publice,  avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş coroborate cu prevederile Legii nr 98/2016 și art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/ din 2 iunie 2016,  Ordinul nr.  281/2016 al 

Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind stabilirea formularelor standard ale 

Programului Anual al achiziţiilor publice și Legea nr.273/2006, actualizată,  

            În temeiul art.36 alin 9, art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 2- achiziții directe  la Programul anual al 

achizițiilor publice pentru anul 2017 finanțate din bugetul local, aprobată prin HCLOM nr 51/21.03.2017,  

după cum urmează : 

           -se introduce punctul 20, cu următorul cuprins : ,,Furnizare platforme închise pentru colectare 

selectivă a deșeurilor, cu patru module”; 

           -se introduce punctul 21, cu următorul cuprins: ,, Furnizare autoturism”; 

          -se introduce punctul 22, cu următorul cuprins: ,,Furnizare set furci pentru buldoexcavator”; 

            (2)  Se completează  Programul anual al achizițiilor publice pentru achizițiile finanțate din bugetul 

local aprobat prin anexa nr 1 a HCLOM nr 51/21.03.2017, cu achizițiile: 

          - ,,Servicii de proiectare- faza DALI- Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Lucian Blaga, 

clasele 0-VIII din Orașul Ocna Mureș”; 

           - ,,Servicii de proiectare –faza  DALI- Reabilitare și modernizare   Liceul Tehnologic, clasele IX-XII 

din Orașul Ocna Mureș”.   

           (3) Anexele nr.1 și 2 aprobate prin art.1 al HCLOM nr 51/21.03.2017, se modifică și se completează 

conform anexelor la prezenta. 
 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului Ocna 

Mureş,  Vinţeler Silviu.  
 

                    Se comunică la:  

       - Instituţia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția economică, Biroul achiziţii publice;                        

Ocna Mureş, 11.12.2017 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

NICOARĂ MARCELA ELENA                                                                         PANDOR NICUȘOR 
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