ROMÂNIA

Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 60
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
28.04.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.801/14.04.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş;
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârilor nr. 22, 27 şi 28
adoptate de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş în şedinţa din 28.02.2011, proiect iniţiat şi înaintat spre
aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;

Vazand: adresa nr.4587/G/SJ/22.03.2011 a Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, înregistrată la
Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 4765/05.04.2011 privind nelegalitatea unor prevederi cuprinse
în NOTA din cadrul Documentaţiilor de atribuire care formează anexele Hotărârilor nr. 22, 27 şi 28
adoptate de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş în şedinţa din 28.02.2011, referatele
nr.4732, nr.4733 şi nr.4734 din 05.04.2011 ale compartimentului pentru achiziţii publice şi Notele
justificative nr. 4934, nr. 4935 şi nr.4936 din 08.04.2011;
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,
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:

Articol unic: (1) Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârilor nr. 22, 27 şi 28 adoptate de către Consiliul
local al oraşului Ocna Mureş în şedinţa din 28.02.2011, prin schimbarea procedurii de achiziţie din „cerere de
oferte” în „achiziţie directă”, sens în care, în tot cuprinsul hotărârilor în cauză şi a anexelor acestora, expresia
„procedura cerere de oferte” se înlocuieşte cu expresia „achiziţie directă”.
(2) Constată că NOTA cu următorul cuprins :”În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai
mulţi ofertanţi au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia
personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi
capacitatea tehnică şi/sau profesională, inclusiv a scrisorii de înaintare, aceasta va solicita ofertanţilor respectivi,
completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regulă în limita a 72
de ore, de la momentul solicitării.Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea să
parvină în timp util ofertanţilor.
În cazul în care, la deschiderea ofertelor, se constată că ofertantul a omis să prezinte mai mult de 3 dintre
documentele solicitate la subcapitolele B.1., B.2. şi B.3., inclusiv scrisoarea de înaintare, acesta nu va mai beneficia
de termenul limită stabilit şi comunicat de comisia de evaluare, pentru completare, în acest caz ofertantul fiind
descalificat.”, conţinută în Documentaţiile de atribuire – Fişa de date a achiziţiei - care constituie anexele Hotărârilor
nr. 22, 27 şi 28 din 28.02.2011, excede cadrului legal reglementat prin art.72 din H.G. nr.925/2006 şi art. 176/OUG
nr.34/2006 şi, în consecinţă, dispune eliminarea acestei NOTE din cuprinsul documentaţiilor de atribuire.
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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 Mures, la 28.04. 2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUREL PĂŞTINĂ

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

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