
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                           HOTĂRÂRE

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa  ordinară din data de
30.05.2016,

Având în vedere  Proiectul de hotărâre şi 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, 

Vazand raportul nr. 13696 din 13.05.2016 al   Serviciului Investitii, Achizitii,
Vazand prevederile Legii nr.357/2005 privind bursele de marfuri si ale art.122 lit.f)si

252 lit.f) din O.G. nr.34/2006 privind achizitiile publice, 
   În temeiul art.  36, alin. (1), alin.2, lit.c), alin.(5), lit. a) si b)  art. 45 din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                        HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se aproba afilierea municipiului Caransebes in calitate de  membru cu drepturi
depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un an .

 Art.2.  Se aproba contractul  de colaborare cu Bursa Romana de Marfuri  conform
anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

   Art.3.   Se aproba cererea de acordare a calitatii de membru afiliat al  Bursei Romane
de Marfuri, conform anexei 2.

 Art.4.Afilierea  la  Bursa  Romana  de  Marfuri  nu  implica  contributia  financiara  a
municipiului Caransebes.

Art.5. Dobandirea calitatii de membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri nu incumba
constituirea  unui  monopol  in  favoarea  Bursei  Romane  de  Marfuri  in  privinta
achizitionarii/tranzactionarii  de  bunuri  fungibile  pe  piata  de  disponibil   si  nu  creeaza
autoritatii obligatia de a efectua o anumita procedura de selectie si/sau atribuire.
       Art.6. Cu ducerea la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează Primarul  municipiului
Caransebeş prin  Compartimentul Achizitii.
        Art.7 . 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 judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş; 
- Bursa Romana de Marfuri;
- Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul;
- Serviciul Investitii, Achizitii; 



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

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                           L.S. Consilier Ponetchi Maria 

 CARANSEBEŞ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
       Data 30.05.2016                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI
       Nr. ...................                                                                                  CARANSEBEŞ

       A.B. /M.B.                                                                                              Ana  Bratu
      Exp.8.


