COMUNA SPINU$
JUDETUL BIHOR
coNSTLItrJL LOCAL +L.
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HOTARAREA NR.sI
din 18 august 2015

privind aprobarea notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru achizitia
publica avand ca obiect de furnizare de produse constind in ansambluri de joaca, obiecte
ornamentale, mobilier urban, arbori, flori decorative si materiale pentru amenaiarea
parcurilor, sistem de sonorizareo costume populare, accesorii si instrumente muzicale
tratlitionale pentru proiectul ,,Proiect integrat privind dotarea parcurilor din localitatile Sdliste si
CiuleSti Si tlotarea cdminelor culturule din localitatite SpinuS Si CiuleSti, Comuna Spinus, iudetul
Bihor"
vedere Raportul de specialitate nr.3454112.08.2015 intocmit de d-na Silaghi
Gheorghina, secretar al comunei precum qi Expunerea de motive inregistratl sub nr.3455112.08.2015 a
proiectului de hotdrdre,
ini{iatorului
'
linand seama de avizele favorabile date de cdtre cele trei comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Spinug,
Urmare a incheierii Contractului de finantare nr.C413322011260546108127.07.2015 intre Comuna
Spinug gi AFIR Romdnia in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurald (PNDR), finan{at prin Fondul
E,uropean Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), axa IV-LEADER in cadrul Mdsurii 322 din Planul de

Avdnd

in

Dezvoltare Locald al Grupului de Acliune Locald Muntele $es Bihor (corespunzdtoare Mdsurii 322 din PNDR)
pentru proiectul ,,Proiect intepyat privind clotarea parcurilor din lttcalitatile Sdliste;i lliuleSti Si dotarea
cdminelor culturale din localitatile SpinuS Si CiuleSti, Comuna Spinus, iudetul Bihor",

ydzdnd Referatul de necesitate nr.3414 din 07.08.2015 iniliat de persoana cu responsabilitali
in domeniul achizitiilor publice prin care se arata necesitatea contactarii produselor ce fac obiectul
contractului ce urmeazd.afi atribuit pentru proiectul ,,Proiect integral privind dotarea parcurilor din
localitatile Satiste si CiuleSti si dotareu caminelor culturale din loculitatile SpinuS si CiuleSti, Comuna
Spinus, judetul Bihor ", Notele justificative inregistrate cu nr. 3415107.08.2015, nr. 3416107.08.2015.
ni. :+t 7107.08.2015, nr. 3418/07.08.2015 precum qi Documentatia de atribuire nr.3421/07.08'2015,
Respectdnd prevederile H.G. nr. 22412008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
m6surilor cofinanlaie din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald prin Programul Na{ional
de Dezvoltare Rurald 2007-2013, modificatdqi completatd, ale H.G. nr.2812008, precum 9i ale Legii
nr.27312006,
pe anul 2015 precum qi
JinAnd seama de prevederile Legii nr. 18612014 privind bugetul de stat
ale Legii nr.500/2002 privind finanlele publice, modificatf, Ei completatd, ale Legii privind finanlele
publice locale m.27312006, cu completdrile ulterioare,
in baza prevederilor O.U.G. nr.3412006, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare qi ale H.G.
nr.92512006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizilie publici din O.U.G. nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie public[' a
contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii,
in temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin (a) lit.e), alin.(9) 9i ar1. 115 alin.(l) lit."b" din
Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, modiflcatd 9i completatit ulterior,
Consiliul Local al Comunei Spinug, judeful Bihor, adoptd prezenta

HOTARARE:

Art.l

Se aproba,

in

vederea implementdrii proiectului ,,PROIECT INTEGRAT PRIVIND

DOTAREA PARCURILOR DIN LOCALITATILE SALISTE SI CIULESTI SI DOTAREA
CAMINELOR C(]LTT]RALE DIN LOCALITATILE SP/NUS SI CIALESTI, COMUNA
Sp/t/US, JUDETUL BIHOR, Notele justificative nr. 3415107.08.2015 ,,Privind stabilirea
valorii estimate pentru atribuirea contractului cle./urnizare,,, nr.3416107.08.2015 ,, Privind
nr.
selectarea procidurii tJe achizitie publica pentru atribuirea conlraclului de.furnizare",
pentru
atribuirea
privind
stabiliiea cerintelor minime de calificare
3417107 .0g.2015 ,,
contractului de .furnizare", nr.3418/07.08.2015 ,,Privind stabilirea criteriului de atribuire
pentru atribuirea contractului tle .furnizare " , care fac parte integrantd din prezenta hotirAre.
Se aproba Documentatia de atribuire, care face parte integranta din prezenta hotdrdre,
inregistratd sub nr.3421l07.08.2015 pentru achizitrapublica de furnizare de produse constdnd in
ansambluri de joaca, obiecte ornamentale, mobilier urban, arbori, flori decorative si materiale
pentru amenajarea parcurilor, sistem de sonorizare, costume populare, accesorii si instrumente

Art.2

muzicale traditionale pentru proiectul ,,PROIECT INTEGRAT PRIVIND DOTAREA
PARCURILOR DIN LOCALITATILE SALISTE ^S1 CIULESTI 51 DOTAREA
g CIULESTI, COMUNA
CAMINELOR CULTURALE DIN LOCALITATILE SPII/US
SPINUS, JUDETUL BIHOR'defalcat pe loturi astfel :
LOTUL 1: Furnizare ansambluri de joaca, obiecte ornamentale si mobilier urban
la obiectivul ,,DOTAREA PARCURILOR DIN LOCALITATILE SALISTE SI CIULESTI,
COMUNA SPINUS, JUDETL]L BIHOR".
LO'fUL 2: Furnizare arbori, flori decorative si materiale pentru amenajarea
parcurilor la obiectivul ,"DOTAREA PARCURILOR DIN LOCALITATILE SALISTE SI
CIULESTI, COMUNA SPINUS, JUDETUL BIHOR''.
LOTUL 3: Furnizare sistem de sonorizare la obiectivul "DOTAREA CAMINELOR

CULTURALE

DIN LOCALITATILE SPINUS SI CIULESTI, CON{UNA SPINUS,

JUDETUL BIHOR''.

4:

si

instrumente muzicale
traditionate la obiectivul "DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN LOCALITATILE

LOTUL

Furnizare costume populare, accesorii

SPINUS SI CIULESTI, COMUNA SPINUS, JUDETUL BIHOR'''
LOTUL 5: Furnizare instrumente muzicale traditionale la obiectivul "DOTAREA
CAMINELOR CULTURALE DIN LOCALI]'ATILE, SPINUS SI CIULESTI, COMITNA
SPINUS, JUDETUL BIHOR".

Art.3

Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza secretarului comunei.

Art.4

Prezenta hotdrAre se comunici:

- Instituliei Prefbctului - Judelul Bihor,
- primarului Comunei SPinuq,
- C ompartimentului buget, finanle, contabilitate,
- Compartimentului achizilii publice,
- pentru afigare,
- la dosarul de eviden([ a hotdrArilor consiliului local'
PRE
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Notd: Hotirdrea a fbst adoptati cu unanimitate de voturi "pentru"'
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