
 
JUDETUL IALOMITA                                                                                                                     

CONSILIUL LOCAL AMARA  

 

 

 

HOTARARE 

privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare in vederea 

atribuirii contractelor de achizitii publice pentru proiectul « Imbunatatirea sistemului de alimentare cu 

apa potabila din orasul Amara prin introducerea unor elemente tehnologice suplimentare : front captare, 

conducta aductiune, statie tratare, si extinderea sistemului de canalizare » ce se desfasoara in cadrul 

Programului PHARE 2006 

 

 

              Consiliul local al orasului Amara , judetul Ialomita ; 

Avand in vedere : 

-expunerea de motive a primarului orasului Amara nr.53/20.03.2009; 

-referatul Compartimentului de investitii, aprovizionare si achizitii publice din cadrul Primariei orasului 

Amara; 

-prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-prevederile art.71 si art.72 alin.3 din H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ; 

-prevederile art. 127  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

 

HOTARASTE : 

 

Art. 1:-Se stabileste componenta Comisiei de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitii 

publice pentru proiectul « Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa potabila din orasul Amara prin 

introducerea unor elemente tehnologice suplimentare : front captare, conducta aductiune, statie tratare, si 

extinderea sistemului de canalizare » ce se desfasoara in cadrul Programului PHARE 2006. 

            Comisia va avea urmatoarea componenta ; 

-Sohodoleanu Gheorghe- viceprimarul orasului –presedinte; 

-Baicoianu Ionica –secretar Primaria orasului Amara-membru; 

-Andrei Ramona-Florentina-consilier juridic Primaria orasului Amara-membru; 

-Manole Iuliana-referent-membru ; 

-Andrei Alina-inspector investitii, aprovizionare, achizitii publice –membru. 

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

-Calcea Aristide-Nicolae-referent urbanism-Primaria orasului Amara; 

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

-Stanciu Cristina-Andreea-inspector executor bugetar-Primaria orasului Amara. 

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

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                    SECRETAR,  

                  PANEŞ CONSTANTIN 

                                                                                                             BAICOIANU IONICA 

Nr.29 

Din 29 martie 2009 

Adoptata in Amara  

Ex. 3  


