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Hotărârea
Nr. 62 din 21 sep 2009
privind aprobarea RAPORTULUI DE PROCEDURĂ pentru licitaţia publică
deschisă „EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU “Sistem de canalizare
menajeră, staţie de epurare şi extindere alimentare cu apă în comuna
Dudeştii Noi, Jud. Timiş”

În temeiul prevederilor art.68 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.120 al.1 lit. a din Legea 215/2001,privind Administraţia
Publica Locală cu ultimele modificări,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 aprobată cu modificările şi complectări
modificată şi complectată

pri Legea nr 337/2006

prin legea nr 128/2007 şi OUG 94/2007 privind

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.
Având în vedere normele de implementare a proiectelor finanţate în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322 Renovarea şi
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea servicilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, program finanţat prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre de consiliu local:

Art.1.-

Se aprobă RAPORTULUI DE PROCEDURĂ (Anexa 1) pentru

licitaţia publică deschisă “ EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU “Sistem de
canalizare menajeră, staţie de epurare şi extindere alimentare cu apă în comuna
Dudeştii Noi, Jud. Timiş”
Art.2.- Se declară câstigător a procedurii de atribuire a contractului de

achiziţie publică SC DINU INSTAL SRL, cu o oferta financiara în valoare de
5.256.395,33 lei, durata de executie 8 luni si perioada de garantie de buna
excutie acordata lucrarilor de 120 luni calendaristice.

Art.3.-

Prezenta se comunică:
a)

Instituţiei Prefectului Timiş ; -Direcţia de Control a

legalităţii actelor

şi Contencios Administrativ ;

b)

Primarului comunei ;

c)

Spre afişare avizier ori publicare în ziarul local sau

după caz comunicare persoanei în cauză;
d)

Consiliului Local
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