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ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI OTOPENI

HOTARARE

{}

privind declansarea procedurii in vederea aprobarii contractului de achizitie publica
dupa procedura cerere de oferta pentru executia obiectilrrlui de investitie
"Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea subterana'
in orasul Otopeni" precum si constituirea comisiei de evaluare

consiliul Local al oraSului otopeni, judeful Ilfov, intrunit in

$edintra ordinarS'

astdzi,29.08.2014,
Av6nd in vedere:
expunerea de motive a primarului oraSului Otopeni in -vederea
aprobarii contractului de achizitie publica dupa procedura cerere de oferta
pentru executia obiectivului de investitie "Dezvoltarea si modernizarea
iistemului de iluminat public, cu retea subteruna, in orasul Otopeni"'
precum si constituirea comisiei de evaluare;

-

{l

-

raportul de specialitate al Directiei Buget

-

Investitii in vederea

aprobarii contractuiui de achizitie publica dupa procedura cerere de oferta
pentru executia obiectivului de investitie "Dezvoltarea si modernizarea
iistemului de iluminat public, cu retea subterana, in orasul Otopeni'i'
precum si constituirea comisiei de evaluare;

avizare al Comisiei pentru progrdme de dezvoltare
buget, finanle, administtarea domeniului public Si
""onoini"o-ro"iale,
al orasului, servicii, comerJ si al Comisiei pettru administratie
prival
'publica
locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea lentulipr
'si
libertafilor cirarcnilor piyind aprobarea contractului de achizitie publioa
dupa procedura cerere de oferta pentru executia obiectivului de investitie

-

raportul

de

"Dezvoltarea si modernizarea sistemului de
iluminat public, cu retea
subterana, in orasul Otopeni" precum si constituirea comisiei
de evaluare;

-

()

-

prevederile o.u.G..nr.34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizilie
publicS, a contractelor de concesiune de lucrdri pubrice gi
a contractelor ie
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,
art 1 g,
alin (1), litera e) si art. I24,litera c);
prevederile art. 71, atin. (1,) art.72 alin. (1) si alin. (3)
din HG nr.
925/2006 pentru aprobarea normeror de apricare a prevederilor
referitoare
la atribuirea contractelor de achizitrie pubiica din (irdonanla de urgen{b
a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuiiea contracteror de achizilie p"*ri"u
a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile'ulterioare;
prevederile art. 36 alin. (l), alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct 14
din
Legea administraliei publice locale nr. 2l5l2001,."puUti.uta
91 .,,
modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 45 din Legea 2r5/200r, regea administratiei publice rocale
cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARj.STE:

fut. 1. Se aproba declansarea procedurii in vederea atribuirii contractului de
.
achizitie publica dupa procedura

i

ceiere de oferta pentru executia obiectivurui de
investitie " "Dezvoltarea si modernizarea sistemuiui de iluminat public, eu
retea
subterana, in orasul Otopeni,' .

Art. 2. Se aprobi constituirea comisiei de evaruare in vederea atribuirii, prin
procedura cerere de ofert4 a contracturui de executie
privind obiectivui ag
investitie "Dezvoltarea si modernizarea sistemului de ituminat public,
cu rete:a
subterana, in oras uI Otopent' invmdtoarca componenla:

1

Vlad Constantin - membru;
2. Serbanescu Irina - membru;
3. Abagiu Cristinel - membru;
4. Stoianov Marioara - membru;
5. Borcan Mihaela - membru.

Afr

3.

Domnul Vlad Constantin

este

ovslusl!,

Art

4 Membrii de rezewdu comisiei de
Stefan Bogdan;
2. Lupusoru Alina.
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Pregedintele comisiei de

