
        
       CONSILIUL LOCAL                       
  

HOTĂRÂREA NR. 238 
 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-
economici și a devizului general pentru investiția ”Lucrări de amenajare parcuri 

centrale în orașul Ocna Mureș „întocmite de către SC Podru Concept  SRL, în baza 
Contractului de prestări de servicii nr.14392/15.10.2018,  a achiziției “Lucrări de 
amenajare parcuri centrale în orașul Ocna Mureș”,    respectiv aprobarea comisiei 

de evaluare a ofertelor 
 

 
   CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la 
data de 19.12.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 732/13.12.2018, de 
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
      Având în vedere referatul nr. 18609/19.12.2018 al Biroului achiziții publice din care 
rezultă necesitatea aprobarii documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-
economici,  a devizului general și achiziția pentru investiția ,, Lucrări de amenajare 
parcuri centrale în orașul Ocna Mureș”   întocmite de către SC Podru Concept  SRL, în 
baza Contractului de prestări de servicii nr. 14392/15.10.2018, a achiziției “ Lucrări de 
amenajare parcuri centrale în orașul Ocna Mureș” cod CPV: 4511271-5- Lucrări de 
arhitectură peisagistică a spațiilor verzi prin procedură simplificată , criteriul de atribuire 
fiind prețul cel mai scăzut, respectiv aprobarea componenței comisiei de evaluare a 
ofertelor, raportul de specialitate favorabil nr. 18610/19.12.2018 al Biroului achiziții publice, 
avizul Consiliului tehnico-economic nr. 18590/19.12.2018, rapoartele cuprinzând avizele 
favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș, coroborate cu HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
actualizată; 
        În temeiul art. 36, alin. (5), lit. c), 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 documentaţia tehnico-economică pentru investiția ,, Lucrări de amenajare 
parcuri centrale în orașul Ocna Mureș” întocmit de către SC Podru Concept  SRL, în baza 
Contractului de prestări de servicii nr. 14392/15.10.2018- inclusiv proiectul tehnic de 
execuție, conform anexei nr. 1  la prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția identificată la art.1, conform 
anexei nr 2 la prezenta hotărâre.  
 
Art.3.  Se aprobă devizul general pentru investiția  identificată la art.1, conform anexei nr.3 
la prezenta hotărâre. 
 
Art.4.  Se aprobă achiziția publică pentru execuția investiției ,, Lucrări de amenajare parcuri 
centrale în orașul Ocna Mureș”cod CPV 4511271-5-Lucrări de arhitectură peisagistică a 
spațiilor verzi, prin ,,procedură simplificată” criteriul de atribuire fiind ,,prețul cel mai 
scăzut”. 
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Art.5.  Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componență: 
 
- Morar Viorel - președinte 
- Guț Maria Ana - membru 
- Biriș Sorina Geta - membru 
- Nicoară Florin Ovidiu - membru 
- Kolozsvari Adina - membru 
 
Membri de rezervă:  
- Potinteu Vasile 
- Olariu Iakab Iulian  
 
Art.6.  Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, actualizată.       
 
 Art.7.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
        
             Se comunică la: 
       - Instituția Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul achiziții publice; 
       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții. 
. 

 
Ocna Mureş, 19.12.2018 

                                    
                                   
                                                                       
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR ORAȘ, 
   OROSZHEGYI   CSABA        NICUȘOR PANDOR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Tehnored:T.O.M.Ex:5, anexe:3    Consilieri în funcție:17; prezenți:15  ; voturi ,,pentru”: 15 (88,23%);   voturi ,,contra”: 0;  
abţineri: 0. 


