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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  

                                                           
 

HOTĂRÂREA NR.171 
       privind completarea PROGRAMULUI ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU 
ANUL 2018 finanțate din bugetul local și completarea  ANEXEI PRIVIND ACHIZIŢIILE 
DIRECTE LA PROGRAMUL ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 

finanțate din bugetul local 
        

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă odinară publică   
la data de 18.09.2018  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.439/21.09.2018, 
de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 
           
     Având în vedere nota de fundamentare nr. 13368/26.09.2018  și raportul de 
specialitate favorabil  nr.13429/27.09.2018, înaintate de către Biroul achiziţii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș din care rezulta 
necesitatea completării PROGRAMULUI ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 
2018 finanțate din bugetul local și completarea   ANEXEI PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE 
LA PROGRAMUL ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 finanțate din 
bugetul local, 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; 
     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 completarea PROGRAMULUI ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

PENTRU ANUL 2018 finanțate din bugetul local după cum urmează (Anexa 1 la prezenta  

hotărâre ): 

- se introduce nr. crt. 6 cu achiziţia “Furnizare microbuz transport persoane  cu 22 locuri” 

cu o valoare estimată de achiziție de 250000,00 lei fără TVA   

 

      Art.2. Se aprobă  completarea ANEXEI  PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE LA 
PROGRAMUL ANUAL  AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 finanțate din 
bugetul local, după cum urmează (Anexa 2 la prezenta hotărâre ) 
 
- se introduce nr. crt. 42 cu achiziţia “Furnizare stații de lucru, cu licență Windows” cu o 
valoare estimată de achiziție de 4201,68 lei fără TVA; 
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- se introduce nr. crt. 43 cu achiziția ”Lucrări de reparații rosturi de dilatare la podul rutier 
peste râul Mureș” cu o valoare estimată de achiziție de 109243,69 lei fără TVA; 
- se introduce nr. crt. 44 cu achiziția ‘’Servicii de proiectare lucrări amenajare parcuri 
centrale în orașul Ocna Mureș” cu o valoare estimată de achiziție de 24369,74 lei fără 
TVA; 
- se introduce nr. crt. 45 cu achiziția “Furnizare router STS” cu o valoare estimată de 
achiziție de 3000,00 lei fără TVA. 
 

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se 
împuterniceşte domnul Vinţeler Silviu - primarul oraşului Ocna Mureş.  
                        
          Art.4. 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, 27.09.2018 
 
 
 

 
                                               
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 SECRETAR ORAS, 
      DAN CIPRIAN TECAR                                                    NICUSOR PANDOR 
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