ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică execuție lucrări
,,Centru de informare turistică comuna Bănia județul Caraș-Severin”.
Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţa ordinară,
Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort, raportul comsiei de specialitate din
cadrul consiliului local al comunei Bănia şi raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
având ca obiect „Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție ,,Centru de informare turistică comuna Bănia
județul Caraș-Severin”. cod CPV 45210000-2 „Lucrări de construcţii de clădiri”, întocmit de Comisia de
evaluare a ofertelor, înregistrat sub nr. 80/119/20.05.2013.
Având în vedere prevederile OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare și prevederile art. 83 al.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și
completările ulterioare;
In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „d”; art. 45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 - Se aprobă raportul nr. 80/119/20.05.2013 al procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică având ca obiect Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție ,,Centru de informare turistică comuna
Bănia județul Caraș-Severin” cod CPV 45210000-2 „Lucrări de construcţii de clădiri”, proiect finanțat de
FEADR prin PNDR, măsura 313, în baza invitaţiei de participare publicată în SEAP sub nr. 342587/11.02.2013,
întocmit de Comisia de evaluare a ofertelor numită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.
13/19.02.2013, completată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 17/28.02.2013, prin care se
declară câştigătoare oferta SC ,,T.P.S.U.T. Mehedinți” S.A., cu o propunere financiară fără TVA de 244.093,63
lei, cu o durată de execuție de 12 luni și o garanție acordată lucrărilor de 6 ani.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bănia, d-nul
Silvestru Bălan.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se va
comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi
Contencios Administrativ;
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