
HCL 11 -Aprobare constituire comisie de licitatie si evaluare 
2008-03-07 

 
Consiliul local al comunei Prejmer intrunit azi .07.03.2008 in sedinta extraordinara, vazand 

adresa nr. 2055/ 2008 a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centu Alba si adresele de 

delegare ale primarilor din comunele Teliu, Budila, Tarlungeni si Vama Buzaului; 

Avand in vedere prevederile legale ale Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

actualizată cu H.G nr. 1.056 din 9 august 2006 si H.G nr.1.337 din 27 septembrie 2006; ORDIN 

nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică 

Lucrarea de investitie Realizare statie de sortare si tranfer deseuri finantata prin programul 

PHARE 2003 CES “SCHEMA DE INVEATITII PENTRU PROIECTE MICI DE GESTIONARE A 

DESEURILOR” si cofinantare de la bugetul local, proiectul de hotarare initiat de primar 

dezbaterile in plenul sedintei; 

In temeiul art 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata; 

 

H O T A R A S T E 
 

Art. 1. Se aproba constituirea comisiei de licitatie si de evaluare a ofertelor primite pentru 

achizitionarea unor eurocontainere si instalatii de compost din cadrul proiectului Managementul 

integrat al deseurilor in zona de sud est a judetului Brasov - Prejmer centrul zonal de colectare 

selectiva, compactare si valorificare a deseurilor RO -2003/005-551.05.03.03.11, in urmatoarea 

componenta; 

1. Muresianu Luminita - referent Primaria Prejmer - membru  

2. Mihaiu Claudia - Director Centrul social de zi Prejmer - presedinte  

3. Luca Ion Ilie - consiler juridic Primaria Prejmer – secretar 

4. Dobra Rovin - referent urbanism Primaria Prejmer - membru. 

5. Balcu Maria - referent Primaria Prejmer – membru 

6. Axenie Laura - reprezentant comuna Budila - supleant.  

7. Chirilas Monica Elena - reprezentant comuna Vama Buzaului – membru 

8. Bularca Ionut Remus - reprezentant comuna Tarlungeni - membru  

9. Blendea Maria Luminita - reprezentant comuna Teliu - supleant  

 

Art 2. Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei.  

 

Presedinte de sedinta Stroie Virgil  

Avizat secretar Plesa Emil 


