
     
HOTARÂRE 

    privind reluarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică a lucrării ,,Alimentare cu apă a 

localităților Daia și Plopșoru , județul Giurgiu 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

Având în vedere: 
-devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției ,,Alimentare cu apă a localităților Daia  și Plopșoru , 

județul Giurgiu -rest de executat  întocmit de  COJO PROIECT SRL 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.5131 /2014 

 -raportul inspectorului din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia  nr.5132 /2014 

-raportul de avizare al comisiei  juridice nr.5592 / 2014 

-prevederile O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii ,cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.7,alin.2 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica și procesul-verbal nr. 

5133/2014 

In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

Art.1. Se  aprobă realuarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică a 

lucrării ,,Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru , județul Giurgiu , prin licitație deschisă . 

Art.2.Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției ,,Alimentare cu apă a 

localităților Daia și Plopșoru , județul Giurgiu -rest de executat  întocmit de  COJO PROIECT SRL , 

conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta . 

Art.3.Se aprobă documentația de atribuire  a contractului de achiziție publică a lucrării ,,Alimentare cu 

apă a localităților Daia și Plopșoru , județul Giurgiu , prin licitație deschisă 

 a) fişa de date , conform anexei nr. 2 , care face parte integrantă din prezenta . 

  b) caietul de sarcini ,conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta . 

  c) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii ,repectiv contractul -cadru conform anexei 

nr. 4 , care face parte integrantă din prezenta . 

Art.4.Se împuternicește primarul comunei Daia pentru demararea procedurii de atribuire a   

 contractului de achiziție publică a lucrării ,,Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru , județul 

Giurgiu și semnarea contractului cu câștigătorul licitațiiei . 

Art.5 .Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Daia și d-na 

Ștefan Elena ,inspector în aparatul de specialitate al primarului comunei Daia , persoană desemnată 

conform prevederilor art.304^1 , alin.3 din O.U.G. nr.34/2006 , cu modificările şi completările 

ulterioare . 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

MONICA BOLINTIȘ    NICULINA CHIRAN 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei 

Daia 
 


