
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 43

din 06 noiembrie 2008

privind aprobarea raportului de negociere şi modificarea termenului de finalizare a 
proiectului şi de depunere a ultimei cereri de plată stabilit în Contractul cadru M 3.5 nr. C 

3.50401002800017/05.03.2007 .

Consiliul  local  al  oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  adresa  cu  nr.  3033/20.10.2008  al 
Oficiului  Judeţean  de  Plăţi  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  Pescuit  Mureş,  prin  care  s-a  comunicat 
posibilitatea prelungirii termenului de execuţie a investiţiilor, referatul primarului oraşului Miercurea 
Nirajului,  Contractul cadru M 3.5 nr. C 3.50401002800017/05.03.2007 încheiat cu Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit România, privind proiectul Sapard ” Modernizarea drumurilor 
forestiere din Miercurea Nirajului”, Raportul privind evaluarea ofertelor de atribuire a contractului de 
achiziţie publică nr. 6665/08.10.2008

 În conformitate cu prevederile 36 alin. (4) litera “d” din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  republicată,  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, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă raportul privind evaluarea ofertelor de atribuire a contractului de achiziţie 
publică,  având ca obiect  lucrările  suplimentare  de construcţii  de drumuri  la proiectul  de investiţie 
„Modernizarea drumurilor forestiere în Miercurea Nirajului, judeţul Mureş”, în conformitate cu anexa 
la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a proiectului ”Modernizarea drumurilor 
forestiere  din  Miercurea  Nirajului”  şi  de  depunere  a  ultimei  cereri  de  plată  stabilit  în  art.  2  din 
Contractul cadru M 3.5 nr. C 3.50401002800017/05.03.2007, modificat, până la data de 31.12.2008. 

Art.  3. Se  împuterniceşte  ing.  Dászkel  László,  primarul  oraşului  Miercurea  Nirajului  să 
semneze Actul adiţional la contractul cadru M 3.5 nr. C 3.50401002800017/05.03.2007.

Art.  4. Primarul oraşului  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.  5.  Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează
    Bartok Iosif

       Secretar

            Nagy  
Zsigmond


	HOTĂRĂŞTE

