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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Modernizare str. Morii, 

Orașul Valea lui Mihai,  judeţul Bihor” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere:  

- proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului 

Local al oraşului Valea lui Mihai, prin care Primarul oraşului Valea lui Mihai propune 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Modernizare str. Morii, 

Orașul Valea lui Mihai judeţul Bihor” 

- prevederile art.19 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii – aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.337/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile H.G. nr.925/2006 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006, 

-  prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- dispoziţiile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor 

prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții", 

cu modificările și completările ulterioare, 

În baza art.36 alin.(4) lit. d, art.45 şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă atribuirea contractului de achiziţie publică, prin aplicarea 

procedurii de achiziţie directă având ca obiect „Modernizare str. Morii, Orașul Valea 

lui Mihai judeţul Bihor” 
 

Art.2: Se aprobă documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 

potrivit ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3: Se aprobă valoarea estimativă a contractului de achiziţie publică în 

cuantum de 532.553 mii lei inclusiv TVA. 

 

Art.4: Se desemnează Comisia de evaluare a ofertelor în următoarea 

componenţă: 

Preşedinte:   Munteanu Octavian Vasile – responsabil achiziţie publică 

Secretar:       Krizsan Zsolt-Bela     

Membrii:      Egri Gyorgy-Laszlo  

        Magyar Anna 

                    Nagy Szabolcs-Imre 

Membru supleant:  Dobos Imre              

 

Art.5: Se împuterniceşte dl. Nyako Iozsef – primar al oraşului  Valea lui 

Mihai pentru semnarea contractului de achiziţie publică. 

 

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Membrii comisiei de evaluare a ofertelor 

- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului oraşului Valea lui Mihai, 

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

- la dosar 
 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

           Horváth Sándor-Krisztián                  SECRETAR,  

                                                                                        Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.74 din 29 septembrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

                            -   0  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

 

http://www.valealuimihai.ro/

