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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                 
                                               HOTĂRÂREA NR.163 
privind aprobarea achiziției publice pentru ,,Servicii de dirigenţie de şantier pentru Lucrări 

de modernizare a străzilor Piața Izvor, Libertății, Crângului, Viilor, Nouă, Livezilor, 
Potcoavei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Câmpului și Șesului din orașul Ocna Mureş” 

             
           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: referatul nr.12638/13.09.2018 înaintat de către Biroul achiziții 
publice, referatul nr.12302/05.09.2018 înaintat de către Serviciul urbanism-investiții, 
tehnic, construcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș 
şi raportul de specialitate favorabil  nr. 12666 din data de 13.09.2018 întocmit de către 
Direcția economică- Biroul Achiziții Publice  avizele favorabile  ale  comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Anexa nr.1, poz. 29 
privind achizițiile directe la Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018 
finanțate din bugetul local, aprobat prin HCLOM nr.120/28.06.2018, Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, actualizată, Legea nr.98/2016- privind achizițiile publice, 
actualizată, Normele metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016 aprobate prin 
H.G.nr.395/2016, actualizată, Ordinul nr.281/2016 al Președintelui Agenției Naționale 
pentru Achiziții Publice, actualizat, Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții,actualizată. 
         În temeiul : art. 36 alin. (2) lit.b),alin.(4), lit.a), alin.(6), lit.a), pct.11 art.45 alin. 
(1) şi art 115 alin.(1) lit. b) din  Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia 
publică locală,  actualizată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
         Art.1. Se aprobă achiziția publică pentru ,,Servicii de dirigenţie de şantier pentru 
Lucrări de modernizare a străzilor Piața Izvor, Libertății, Crângului, Viilor, Nouă, Livezilor, 
Potcoavei, Octavian Goga, Florilor, Zefirului, Câmpului și Șesului din oraşul Ocna Mureş” 
cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor - prin « achiziție directă » 
criteriul de atribuire fiind «preţul cel mai scăzut»  
 
      Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini al achiziției definite la art.1 conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
     Art.3. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului 
de achiziție publică pentru serviciile identificate la art.1, după cum urmează: 
 
- Biriș Sorina Geta – preşedinte 
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- Morar Claudiu Viorel – membru 
- Guț Maria Ana – membru 
- Petruțiu Liviu – membru 
- Avram Septimiu – membru 
 
    Membrii de rezervă: 
- Kolozsvari Adina 
- Potinteu Vasile  
 
       
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mures,  Vinţeler Silviu și membrii comisiei. 
  
 Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a 
contenciosului administrativ, actualizată 
                    
          Se comunică la:  
       - Instituţia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul achiziții publice; 
       - Președintele Comisiei de evaluare. 

        
 

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 . 
 
 
 

 


