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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 49

din 25 mai 2006
 

privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii „Consultanţă specializată
în vederea implementării  sistemului de management al calităţii conform SR ISO 9001/2000 la Consiliul Local al Municipiului

Câmpulung Moldovenesc şi  Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc
 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 mai 2006,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 6146/2006;
-   Raportul Biroului buget-contabilitate, înregistrat la nr. 6147/2006;
- Raportul Compartimentului Centrul de Informare al Cetăţeanului, înregistrat la nr. 6148/2006;
-  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
 - Hotărârea Guvernului României nr.1723/2004 privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de

relaţii cu publicul – anexa 1, pct. III lit. ”a”;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „d”, art. 38 alin. (3), art. 46, art.48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se aprobă documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii „Consultanţă specializată în
vederea implementării sistemului de management al calităţii conform SR ISO 9001:2000 la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi
Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă selecţia prin cerere de ofertă a serviciilor precizate la art. 1.
Art.3. Plata serviciilor de consultanţă va fi suportată din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006.
Art.4. Se numeşte comisia pentru evaluarea ofertelor, în următoarea componenţă:

- Şerban Gabriel, Primarul municipiului - Preşedinte
- Petroaie Paul, Consilier juridic - Membru
- Petruţi Vasile Consilier municipal - Membru
- Dunea Cătălin, Consilier municipal - Membru
- Poşchin Nicoleta, Inspector centrul de Informare a Cetăţeanului - Secretar  

Art.5.Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor la rezultatul selecţiei de oferte, în următoarea componenţă:
 

- Mîndrilă Toader, Secretarul municipiului Preşedinte
- Ţigănescu Radu, Şef Serviciu Urbanism şi investiţii Membru
- Iordan Liliana, Şef birou buget-contabilitate Membru

 
Art.6. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Biroul buget-contabilitate şi Compartimentul Centrul de Informare al

Cetăţeanului ale Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                             
           Mihai Dutcă

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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