
    ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                                     HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata
de indata  in data de 16.06.2015,

       Având  în vedere Proiectul de hotărâre si Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii,
prognoze economico-sociale,  buget-finanţe  şi  administrarea domeniului  public  şi  privat  din
cadrul Consiliului  Local al  municipiului  Caransebeş,   Raportul  nr.15061,148/16.06.2015 al
Compartimentului   Investitii,  Achizitii,  Hotararea  AGA  S.C.  TRANSAL  URBIS  S.R.L.  nr.
8/26.05.2015 privind aprobarea achizitionarii prin licitatie publica a patru autobuze si doua
microbuze pentru transportul in comun  si adresa nr.15061/148/11.06.2015 a S.C.TRANSAL
URBIS S.R.L. prin care solicita Consiliului Local al municipiului Caransebes in calitate de
asociat unic, aprobarea caietelor de sarcini pentru achizitie autobuze urbane lotul 1- patru
bucati autobuze si lotul 2- doua microbuze,
          Văzând prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, art. 207, alin.2, lit.b)
HCL nr. 32/27.01.2014 si HCL nr. 360/5.12.2013,
         În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c), alin.(6), lit.a) pct. 14 şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1. Se aprobă completarea HCL nr. 32/27.01.2014 in sensul ca la art.1.,dupa alin.1) se
introduce alin.2) care va avea urmatorul cuprins:
             ,, Art.1. (2) S.C.TRANSAL URBIS S.R.L. va utiliza suma de 5.000.000 lei din capitalul
social in vederea achizitionarii prin licitatie publica a patru autobuze si doua microbuze. 

 Art.2.   Se  aproba  caietul  de  sarcini  pentru  achizitie  autobuze  urbane  lotul  1  -patru
autobuze  si   caietul  de  sarcini  pentru  achizitie  autobuze  urbane  lotul  2-  doua microbuze,
conform Anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.  Orice prevedere contrara prezentei hotarari, se abroga. 
Art.4.   Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinţează  Primarul  municipiului

Caransebeş prin Serviciul Investitii, Achiziţii şi S.C. Transal Urbis S.R.L.
     Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin.
(2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- S.C. TRANSAL URBIS S.R.L.;
- Serviciul Juridic şi Contencios;
- Serviciul Investiţii, Achiziţii;
- Directia Economica;



- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                       L.S. Consilier Strejariu Filip Petru

    CARANSEBEŞ                         CONTRASEMNEAZĂ
   Data 16.06.2015                                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI
   Nr. ...................                                                                                                CARANSEBEŞ

                  
  A.B. /V.D.                                                                                                           Ana  Bratu
  Exp.9.


