
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                              

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitii publice 

pentru proiectul « Dezvoltarea infrastructurii de turism în staţiunea balneoclimatică Amara prin 

reamenajarea plajei şi lacului din complexul de agrement Perla, înfiinţarea unui centru de informare 

turistică şi reabilitarea principalelor căi de acces către unităţile hoteliere »  

  
              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa ; 

Având în vedere : 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara nr.119/2.08.2010; 

-referatul  compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Amara; 

-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, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 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 în vederea atribuirii contractelor de achiziţii 

publice pentru proiectul  Dezvoltarea infrastructurii de turism în staţiunea balneoclimatică Amara prin 

reamenajarea plajei şi lacului din complexul de agrement Perla, înfiinţarea unui centru de informare 

turistică şi reabilitarea principalelor căi de acces către unităţile hoteliere ». 

            Comisia va avea urmatoarea componenta ; 
-Sohodoleanu Gheorghe- viceprimarul orasului –presedinte; 

-Cioban  Dorina-responsabil achiziţii publice Primăria oraşului Amara -membru;  

-Mihai Larisa-Elena-şef serviciu Primăria oraşului Amara -membru; 

-Sohodoleanu Iuliana-inspector Primăria oraşului Amara-membru; 

-Manole Iuliana-referent Primăria orasului Amara -membru ; 

Art.2:-Se stabilesc membrii de rezerva pentru comisia de evaluare urmatorii: 

-Calcea Aristide-Nicolae-inspector Primăria oraşului Amara; 

-Munteanu Stefania- Daniela-inspector-Primaria orasului Amara; 

-Tirichiţă Marian-referent Primăria oraşului Amara. 

Art.3:- Cu aducerea la  cunostinta a prezentei hotarari se insarcineaza secretarul orasului. 

Art.4:-Pe data adoptării prezentei încetează prevederile Hotărârii Consiliului local Amara nr.18/15 martie 

2010. 
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