ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LUPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 16/2018
privind aprobarea încheierii contractului de lucrari cu SC URBANLED SRL pentru
executarea lucrării ”LUCRĂRI DE REABILITARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA MEREȘTI, JUDEȚUL HARGHITA”
Consiliul Local al Comunei Merești întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 29 martie
2018;
Având în vedere Proiectul de hotărâre al primarului comunei Merești privind
aprobarea încheierii contractului de furnizare cu SC URBANLED SRL pentru executarea
lucrării ”LUCRĂRI DE REABILITARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA
MEREȘTI, JUDEȚUL HARGHITA”
Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului de achiziţii publice
nr. 388/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate al consiliului local
Meresti;
În baza Notei justificative nr. 389 /2018 privind alegerea procedurii de atribuire
directă „ Lucrări de reabilitare retea de iluminat public în comuna Merești, județul Harghita”,
întocmită în baza Legii nr. 98/2016 privind achiziţii publice, cu modificările şi completările
ulterioare prin OUG nr. 80/2016 şi ale H.G. nr. 395/2016 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, cu modificările şi
completările ulterioare prin H.G. nr. 866/2016;
Luând în considerare HCL nr. 7/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018,
precum şi programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2018, aprobat de primarul comunei
Merești în care acest serviciu este inclus la poziţiile nr. 20,23;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
prin Legea nr. 29/2011;
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, coroborat cu alin. (6) lit. „a” ,
pct. 13, ale art. 45, alin.(1) precum şi art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂREŞTE:
Art. 1. –Se aprobădevizul general modificat în urma achiziției publice și a contractului
încheiat cu S.C. URBANLED SRL, astfel valoarea totală inițială a investiției va fi de
494 551,89 lei, din care de la bugetul de stat 467 328,91 lei și de la bugetul local 27 222,98
lei.
Art.2.- Se aprobă contractul de lucrari la investiția”LUCRĂRI DE REABILITARE REȚEA
DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MEREȘTI, JUDEȚUL HARGHITA” încheiat cu SC
URBANLED SRL.
Art. 3. -Se împuterniceşte primarul comunei Merești dl. Tikosi Laszlo pentru încheierea
contractului de lucrări.
Art. 4.-Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi
viceprimarul comunei Merești.

Art. 5.- Hotărârea se comunică primarului, viceprimarului, celor în cauză şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi va fi
adusă la cunoştinţa publică prin grija secretarului prin afişare la sediul primăriei.

Meresti, la 29 martie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SZONDI ZSOLT
L.S.,s.s.- indescifrabila

Contrasemnează,
Secretar,
Golicza Gyongyi
s.s.- indescifrabila

