
     ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1113/12.04.2013

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare pentru 

achizitia publica de lucrari,,Reabilitare parc existent in comuna Cocora, judetul Ialomita''

Incheiat astazi 12 aprilie 2013 
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, am procedat azi data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind constituirea 
comisiei de evaluare pentru achizitia publica,,Reabilitare parc existent  in comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', la 
sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul institutiei.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin

     R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA  COCORA
Nr.1112/12.04.2013

R E F E R A T
 privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziţia publică de lucrări

,,Reabilitare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

                        In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  în vederea organizării 
licitaţiei pentru achiziţia publică de lucrări ,,Reablitare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa '' este 
necesar sa constituim o comisie de licitatie.
                        Avînd în vedere cele menţionate, propun constituirea comisiei în următoarea componenţă;
                        Presedinte - Manea Valerica
                        Membru    - Vlad  Vasilica 
                        Membru    - Stanciu Constantin
                     
                                                     

REFERENT,
VLAD  VASILICA

                                         



    ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1179/ din 19.04.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare pentru

achiziţia publică de lucrări,,Reabilitare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.04.2013 discuţie,proiectul de hotarare privind  
aprobarea constituirii comisiei de evaluare pentru achiziţia publică de lucrări ,,Reabilitare parc existent în  comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa''
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul 
verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de 
hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL
                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_________________
                                                                                    TOADER VASILE_____________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN______________
Emis astazi, 19.04.2013
La Cocora

     


