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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 4 din data: 12.09.2017 

privind aprobarea raportului procedurii pentru serviciile de proiectare tehnică aferente  

proiectului ”Amenajare trotuare în localitatea Socodor”  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ 

EXTRAORDINARĂ  LA DATA DE 15 septembrie 2017 

Având în vedere, 

- raportul procedurii achiziției publice pentru serviciile de proiectare din cadrul proiectului     

” Amenajare trotuare în localitatea Socodor ” înregistrat cu nr. 29 din 14 iulie 2017; 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, întegistrată cu nr.2925/12.09.2017; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.2926/12.09.2017; 

- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G.R. nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile art. 126  din Legea 215/2001 privind  administraţia  publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

      

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  și  art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă raportul procedurii de atribuire pentru serviciile de proiectare tehnică din 

cadrul proiectului ”Amenajare trotuare în localitatea Socodor ”. 

 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, responsabilului cu achizițiile publice,  

se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet 

www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ.  

  

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

           Primar,                                                                               Secretar, 

                     Jura Ioan Dimitrie                                                                 Crişan Gheorghe 
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Nr.  înregistrare: 2923  din 12 .09.2017 

 
CABINET PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Expunere de motive pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea raportului 

procedurii pentru serviciile de proiectare tehnică aferente  proiectului 

”Amenajare trotuare în localitatea Socodor” 

           Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar  al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive cu privire la aprobarea raportului procedurii pentru serviciile de 

proiectare tehnică aferente  proiectului ”Amenajare trotuare în localitatea Socodor”. 

În conformitate cu prevederile Legii 98/20106 privind achizitiile publice   si a 

Hotararii de Guvern nr. 395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prin prezenta rugăm Consiliul Local al 

Comunei Socodor să precedeze la aprobarea raportului procedurii de atribuire pentru 

serviciile de proiectare tehnică aferente  proiectului ”Amenajare trotuare în localitatea 

Socodor”. 

În cadrul procedurii organizate de Comuna Socodor, procedura de atribuire a 

fost de  procedura simplificata prin mijloace electronice (online) într-o singură etapă, 

unde, au fost depuse  3 oferte conforme, oferta declarată câştigătoare fiind cea 

depusă de către ofertantul  S.C. TISOTI  EXIM  S.R.L., cu prețul ofertat în valoare de 

8.700 RON fară TVA. 

Criteriul de evaluare a fost pretul cel mai scazut. 

Față de cele arătate mai sus, rog consiliul local să aprobe raportul procedurii 

pentru serviciile de proiectare tehnică aferente  proiectului ”Amenajare trotuare în 

localitatea Socodor”. 

  

  PRIMAR 

   JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr. inregistrare: 2996 din data de 12.09.2017 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Subsemnata, Iliesi Brigitta Claudia, membru in comisia de evaluare in 

cadrul procedurii de achizitie publica: „Amenajare trotuare in localitatea 

Socodor” si Stuparu Ana Andreea, membru in comisia de evaluare din cadrul 

aceleasi proceduri, in conformitate cu prevederile Legii 98/20106 privind 

achizitiile publice   si a Hotararii de Guvern nr. 395 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice prin prezenta rugam Consiliul 

Local al Comunei Socodor sa precedeze la aprobarea raportului procedurii de 

atribuire pentru proiectul : „Amenajare trotuare in localitatea Socodor”. 

           In cadrul procedurii organizate de Comuna Socodor, procedura de 

atribuire a fost cea de  procedura simplificata prin mijloace 

electronice(online) intr-o singura etapa, unde, au fost depuse  3 oferte 

conforme,     oferta declarată câştigătoare fiind cea depusa de catre ofertantul  

S.C. TISOTI  EXIM  S.R.L., cu pretul ofertat in valoare de 8.700 RON fara 

TVA. 

          Criteriul de evaluare a fost pretul cel mai scazut. 

 
     

         

 

Intocmit, 

 

Iliesi Brigitta Claudia 

 

Stuparu Ana Andreea
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