
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                                                    
CONSILIUL LOCAL AMARA 

HOTÂRÂRE
privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare  pentru achiziţia publică a unei finanţări

rambursabile interne în valoare de 3.500.000 lei pentru finanţarea lucrărilor din cadrul proiectelor
« Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri din staţiunea Amara » şi « Reabilitarea

parcului balnear din staţiunea Amara » în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa ;
Având în vedere :
-expunerea de motive a primarului oraşului Amara nr. 7/5.01.2010;
-referatul doamnei Sohodoleanu Iuliana-inspector în cadrul Biroului proiecte cu finanţare internaţională
din cadrul Primăriei oraşului Amara;
-prevederile HCL 65/29.05.2009 privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne în 
valoare de 3.500.000 lei pentru finanţarea lucrărilor din cadrul proiectelor « Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de drumuri din staţiunea Amara » şi « Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara » 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 ;
-prevederile  OUG nr. 34/2006 privind atribuirea  contractelor  de achiziţie  publică  cu modificările  şi
completările ulterioare ;
-prevederile  art.71  si  art.72 alin.3  din H.G.  nr. 925/2006 privind  aprobarea  Normelor  de aplicare  a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ;
-prevederile art. 127  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1:-Se stabileşte componenţa Comisiei de evaluare pentru achiziţia publică a unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 3.500.000 lei, pentru finanţarea lucrărilor din cadrul proiectelor din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007 în următoarea componenţă:
-Mihai Larisa-Elena-şef serviciu contabilitate –preşedinte;
-Băicoianu Ionica –secretar -membru;
-Novac  Ramona-Florentina-consilier juridic-membru;
-Sohodoleanu Iuliana-inspector -membru;
-Manole Iuliana-referent-membru .
Art.2:-Se stabilesc membrii de rezervă pentru comisia de evaluare următorii:
-Calcea Aristide-Nicolae-referent-Primăria oraşului Amara;
-Munteanu Ştefania- Daniela-referent-Primăria oraşului Amara;
-Păun Cristina-Andreea-inspector -Primăria oraşului Amara.
Art.3:-. Cu aducerea la cunoştinţă a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul oraşului.
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