
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 36

din 06 octombrie 2008

privind aprobarea lucrărilor suplimentare, neprevăzute şi raportul de negociere la 
proiectul Sapard „Modernizarea drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului, judetul Mureş”.

Consiliul  local  al  oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  adresa  cu  nr.  8267/02.10.2008  al 
Agenţiei  de  Plăţi  pentru  Dezvoltare  Rurală  –  CRPDRP  7  Alba,  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, proiectului Sapard ” Modernizarea 
drumurilor forestiere din Miercurea Nirajului”, Raportul privind evaluarea ofertelor de atribuire a 
contractului  de  achiziţie  publică  nr.  6665/08.10.2008,  Dispoziţia  de  şantier  nr.  1/15.08.2008, 
Dispoziţia de şantier nr. 2/06.10.2008 eliberate de către SC Consult Construct SRL, Centralizatorul 
notelor  de  comandă  suplimentară  şi  avizul  comisiei  de  specialitate  pentru  administraţie  publică 
locală,  juridică,  programe  economico  –  sociale  –  industriale,  buget  –  finanţe,  administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,

 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  lucrările  suplimentare  şi  neprevăzute  cuprinse  în  Notele  de  comandă 
suplimentară la proiectul „Modernizarea drumurilor forestiere în Miercurea Nirajului, judeţul Mureş” 
precum şi 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 anexele la prezenta 
hotărâre.

  Art. 2. Primarul, secretarul  oraşului  şi referentul contabil va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
           Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului,  Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit România şi la 
cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează
    Bartok Iosif
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