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HOTĂRÂREA   Nr.79 
din 22.09.2017 

 privind aprobarea Raportului de procedura nr.333 din 22.09.2017 de atribuire a contractului de 

achizitie publica avand ca obiect executia lucrarilor de investitii pentru obiectivul „Dotarea caminelor 
culturale din Vladimirescu, Mandruloc si Horia, inclusiv scena exterioara mobila, comuna Vladimirescu, 

judetul Arad-achizitionare scena profesionala” 
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Având în vedere:  
-Raportul procedurii nr.333 din 22.09.2017 de atribuire a Contractului de finantare 

nr.C0760CN00011550200004/06.092016, Proiect: „Dotarea caminelor culturale din Vladimirescu, 
Mandruloc si Horia, inclusiv scena exterioara mobila, comuna Vladimirescu, judetul Arad-achizitionare 

scena profesionala”, intocmit de catre Comisia de evaluare a ofertelor;  
-expunerea de motive initiata de catre Primarul Comunei Vladimirescu, domnul Crisan Ioan;  

-Proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului de procedura nr. 333 din 22.09.2017 a Comisiei de 

evaluare a ofertelor; 
- votul de  13 voturi pentru si 1 vot abtinere  exprimat în şedinţa de indata din 22.09.2017 de Consiliul 

local al comunei Vladimirescu 

In conformitate cu prevederile:  
-H.G nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de 
la bugetul de stat 

-Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice  

-Hotararea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice 
-Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, modificata si completata, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă Raportul de procedura nr. 333 din 22.09.2017 de atribuire a contractului 
de achizitie publica avand ca obiect executia lucrarilor de investitii pentru obiectivul „Dotarea 
caminelor culturale din Vladimirescu, Mandruloc si Horia, inclusiv scena exterioara mobila, 
comuna Vladimirescu, judetul Arad-achizitionare scena profesionala” 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinţează primarul comunei 
Vladimirescu şi Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu. 

Art.3. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit Legii nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, la: 
   -Institutia Prefectului judetului Arad; 
   -Primarul Comunei Vladimirescu; 
   -Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu.  
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