ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 53
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indată la data de
14.04.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.783/14.04.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice pentru atribuirea contractului de
servicii în vederea executării lucrărilor de “Executarea de investigaţii geoelectrice prin metoda E.R.T. (inclusiv
tomografie), în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru Refacerea zonei afectate de surparea de teren
din 22.12.2010” având codul CPV – 79311200-9 – servicii de realizare de studii, în exclusivitate pentru terenuri
aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş, prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire
aplicat fiind preţul cel mai scăzut; aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului în cauză, conform anexei –
parte integrantă a prezentei hotărâri, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş,
prof. Dragut Augustin Iosif;

Vazand: referatul nr.4725/05.04.2011 al compartimentului pentru achiziţii publice, raportul
nr.4777/06.04.2011 al serviciului buget-contabiltate, resurse umane, informatizare, referatul
nr.1339/06.04.2011 al compartimentului pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii,
spaţiu locativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi Planul anual
al achiziţiilor publice al oraşului Ocna Mureş pentru anul 2011;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse la art. 36 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate art.20 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare,
HGR nr.1376/28.12.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Alba, O.U.G.R. nr
34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobata prin Legea nr 337/17.07.2006 cu modificarile ulterioare, H.G.R nr.925/2006 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de Urgenta
Guvernului nr 34/2006.
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă achiziţia publică pentru atribuirea contractului de servicii în vederea executării lucrărilor de
“Executarea de investigaţii geoelectrice prin metoda E.R.T. (inclusiv tomografie), în vederea întocmirii Studiului
de fezabilitate pentru Refacerea zonei afectate de surparea de teren din 22.12.2010” având codul CPV –
79311200-9 – servicii de realizare de studii, în exclusivitate pentru terenuri aparţinând domeniului public şi privat
al oraşului Ocna Mureş, prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire aplicat fiind preţul cel mai scăzut.
Art.2: - Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru atribuirea contractului de servicii în vederea executării
lucrărilor de “Executarea de investigaţii geoelectrice prin metoda E.R.T. (inclusiv tomografie), în vederea
întocmirii Studiului de fezabilitate pentru Refacerea zonei afectate de surparea de teren din 22.12.2010” având
codul CPV – 79311200-9 – servicii de realizare de studii, în exclusivitate pentru terenuri aparţinând domeniului
public şi privat al oraşului Ocna Mureş, prin procedura cerere de oferte, criteriul de atribuire aplicat fiind preţul cel
mai scăzut, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
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Art.3: Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii pentru achiziţia
denumită la art.1 al prezentei, după cum urmează:

-ing. Sanislav Nicolaie
-ec. Morar Claudiu
-ing.Biriş Sorina Geta
-jr. Botezan Ioan
-ec. Şerbu Ioan

presedinte;
secretar;
membru;
membru;
membru;

Membrii de rezervă:
- ing. Popescu Răzvan;
- ing. Gârlea Liviu;

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul orasului Ocna Mures,
prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunica la:
- Institutia prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ
- Compartimentul pentru achiziţii;

- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
Ocna Mureş, 14.04.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUREL PĂŞTINĂ

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”:15.
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