
 1 

          
 ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  
 

                           

                                                    HOTĂRÂREA NR.161 
privind modificarea anexei referitor la achizițiile directe la  Programul  Anual al Achiziţiilor 

Publice pentru anul 2018, finanțate din bugetul local 
        

     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară 
publică   la data de 18.09.2018  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare 
nr.432/14.09.2018, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 
           
     Având în vedere nota de fundamentare nr. 12722/14.09.2018  și raportul de 
specialitate favorabil  nr. 12723/14.09.2018, înaintate de către Biroul achiziţii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș,  avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ocna Mureș, coroborate cu dispoziţiile 
cuprinse în Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, art. 12, 13 și 15 din Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.98/2016 aprobate prin HGR nr. 395/2016 din 02 iunie 2016, 
actualizată,  Ordinul nr. 281/2016- al președintelui A.N.A.P. privind stabilirea formularelor 
standard ale Programului Anual al achizițiilor publice, Hotărârea Consiliului local al 
orașului Ocna Mureș nr 120/28.06.2018 
     În temeiul art.36 alin. (2), litera b), alin.(4), lit. a), alin.( 6)  lit.a)  p-ctul 11, art.45 și 
art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, 
actualizată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art. 1 : Se aprobă modificarea Anexei Privind Achizițiile Directe la Programul Anual 

al Achizițiilor Publice pentru anul 2018 finanțate din bugetul local, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 120/28.06.2018 după  cum 

urmează: 

 

- La nr. crt.29 – achiziția “ Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de 

modernizare străzi Piața Izvor, Libertății, Crângului, Viilor, Nouă, Livezilor, 

Potcoavei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Câmpului și Șesului din Ocna Mureș “ 

se modifică valoarea estimată de achiziție de la 8.403,36 lei fără T.V.A. la 

33.000,00 lei fără T.V.A. 

- Se introduce nr. crt. 40 cu achiziția “ Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări 

de modernizare străzi Lungă( tronson 2), Înfrățirii, Teiului, Murgului, Viitorului, Ion 

Ghica, Plopilor, Zorilor, 13 Septembrie și Măgurii din orașul Ocna Mureș “ cu o 

valoare estimată de achiziție de 26.000,00 fără T.V.A. 
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- Se introduce nr. crt. 41 cu achiziția “Servicii de consultanță SSM- coordonare 

șantier pentru lucrarea de investiții – Amenajare Bază de Tratament și Agrement în 

Orașul Ocna Mureș- “cu o valoare estimată de achiziție de 15.000 lei fără T.V.A. 

“ 

 

        Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se împuterniceşte 
domnul Vinţeler Silviu - primarul oraşului Ocna Mureş.  
              
        Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 
554/2004  a contenciosului administrativ, actualizată.       
         
        Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul  achiziţii publice  ; 
       - Direcţia Economică; 

Ocna Mureş, 18.09.2018 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             SECRETAR ORAȘ, 
 DAN CIPRIAN TECAR                                                                    NICUȘOR PANDOR        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Tehnored: T.O.M; .Ex:5 .anexe:1    Consilieri in functie:17; prezenti:15  ; voturi ,,pentru 15”(88,23%): ; voturi 
,,contra”: 0 ; abţineri: 0 . 


