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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL  SALONTA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organizării achiziţiei publice prin procedura de  încredinţare directă şi a Caietului de 
sarcini/tema de proiectare referitor la prestarea de serviciu de proiectare, privind: „Blocuri pt. tineret în 
regim de închiriere, realizate prin ANL, strada Puşkin – 60 apartamente – P+3E „Salonta,  în faza  SF, 
PT, CS şi DDE, precum şi transmiterea terenului aferent, în suprafaţă de 4.105 mp. către ANL,  în mod 

gratuit, pe perioada realizării investiţiei. 
 

Consiliul Local al Municipiului Salonta 
Având în vedere: 

♦ Referatul de specialitate nr. 5.191/2009, întocmit de Biroul de Urbanism, 
♦ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
♦ Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
prin Legea nr. 337/2006, 

♦ H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordinanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, 

♦ Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, cu modificări şi completări ulterioare, 
♦ H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998, cu modificări şi completări ulterioare, 
♦ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

     În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, şi alin. 5, lit. c din Legea nr. 215/2001, lege privind administraţia 
publică locală, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
       Art.1. Aprobarea trecerii terenului înscris în CF nr.17.043 Salonta, cu nr. top. al parcelei 7.538/22, 
în suprafaţă de 4.105 mp, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Salonta. 
        Art.2. Aprobarea transmiterii terenului în suprafaţă de 4.105 mp, înscris în CF nr. 101269 (CF vechi 
17.043) Salonta nr. cad. 101269 către ANL, în mod gratuit, pe perioada realizării investiţiei ,,Blocuri 
pentru tineret, în regim de închiriere, realizate prin ANL, cu 60 apartamente, P+3E, strada Puşkin, 
Municipiul Salonta. 
       Art.3. (1) Aprobarea organizării achiziţiei publice de servicii de proiectare, prin încredinţare directă, 
pentru elaborarea SF aferent blocurilor pentru tineret, în regim de închiriere, realizate prin ANL, cu 60 
apartamente, P+3E, situate pe str. Puşkin, Municipiul Salonta, pe terenul menţionat la Art. 2. 

    (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va proceda la achiziționarea serviciilor PT, PAC si 
DDE, costul acestor servicii fiind suportate din fondurile acesteia.  
      Art.4. Aprobare Caietului de sarcini/tema de proiectare pentru serviciul de proiectare, indicat la art.3, 
anexat. 
   Art.5. Împuternicirea d-lui primar Török László pentru semnarea Contractul de prestări servicii 
indicate la art.3. 
     Art.6. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Urbanism. 
     Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

  Instituţia Prefectului judeţului Bihor 
  Primarul municipiului Salonta 
  Viceprimarul municipiului Salonta 
  Serviciul de Dezvoltare Urbană 
  Serviciul Economic. 
  Biroului Urbanism 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          Contrasemnează 
       Toma Cristian Radu                                                                 SECRETAR GENERAL 
                                                                                                          Ivanciuc Patricia Edith 
 
SALONTA, 30 IULIE 2009 
Nr.154 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel: 

Din 17 consilieri în funcţie,    16    consilieri prezenţi,  16    pentru, ---- împotrivă, ---- abțineri 


