ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA
H O T A R A R E A Nr. 32 din 26.10.2009
Consiliul local al comunei Botiza ;
Având in vedere că pe raza comunei se realizează lucrări de gospodărire comunală, reparaţii la
primărie şi la instituţiile subordonate acesteia, din sume alocate şi aprobate comunei Botiza ;
In temeiul prevederilor 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 service, cu modificările şi
completările ulterioare ;
In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, aprobată şi modificată prin Legea nr. 22/2007 ;
In baza prevederilor O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările ulterioare ;
In baza H.G. nr. 925/2006 pt. aprobarea normelor de aplicare referitoare la contractele de achiziţie
publică din O.U.G. nr. 34/2006 ;
In baza H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In baza H.G. nr. 1660/2006 pt. aprobarea Normelor de aplicare privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 ;
In baza H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare privind atribuirea contractelor de
concesiune prevăzute in O.U.G. nr. 34/2006 ;
Avand in vedere adresa nr. 13547/VI/7/C/4/ 12.08.2009 a Institutiei Prefectului Jud. Maramures,
cu privire la desemnarea parsoanelor in comisiile de evaluare a afertelor in vederea atribuirii contractelor de
achizitii publice, precum si desemnarea persoanelor in comisiile de receptie pentru constructii si instalatii
aferente acestora si a obiectivelor de investitii finantate din din fonduri publice ;
In baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adopta prezenta
HOTARARE
Art. 1. – Este desemnata d-na Sidau Maria, domiciliata in comuna Botiza, casa nr. 756, consilier
in cadrul Consiliului local al comunei Botiza, ca membru in comisia pentru evaluarea ofertelor depuse la
Primaria comunei Botiza, in domeniul atribuirii atribuirii contractelor de achizitii publice, a contractelor de
concesiune de servicii si in domeniul concesionarii de bunuri proprietate publica si privata a comunei si pe
d-nul Petreus V.Vasile, domiciliat in comuna Botiza, casa nr. 851, consilier in cadrul Consiliului local
Botiza, ca membru in comisia de receptie pentru constructii si instalatii aferente acestora si a obiectivelor
de investitii finantate din fonduri publice, ce se realizeaza pe raza comunei Botiza ;
Art. 2. – In cazul unor lucrari de valoare mare si daca primarul comunei Botiza, d-na Trifoi Ioana,
va considera ca este necesar, va copta in locul d-nei Sidau Maria si a d-nului Petreus I.Vasile, alte persoane
in calitate de specialisti ;
Art. 3. – Prezenta hotarare se comunică ;
- Instituţiei Prefectului- Jud. Maramureş
- Primarului comunei Botiza
- Sidau Maria-consilier
- Petreus I.Vasile
- Dosar hotarari ale consiliului local Botiza
- Opiniei publice prin afişare
PRESEDINTE DE SEDINTA
SIDAU IOANA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
GROSAN IOANA

Nota : Total consilieri 11, consilieri prezenti 7, adoptata cu 7 voturi pentru . Patru consilieri au parasit sala
de sedinta .

