
 
R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A
              P R I M A R U L      C O M U N E I    S U D I Ţ I

H O T Ă R Î R E   
cu privire la  aprobarea documentației  de  atribuire a  contractului de achiziție publică “ 
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sudiți județul Ialomița » ,pentru străzile  : 
Sf.Voievozi Mihail și Gavril, Luminii, Sudiți-Ungureni și Crucii 

Consiliul local al   comunei Suditi judetul Ialomita,avînd în vedere:
Expunerea de motive  înregistrată la nr. 1594 din 01.04.2016 ,la proiectul de 

hotărîre privind   aprobarea documentației de  atribuire a contractului de achiziție publică 
« «Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sudiți județul Ialomița, »  străzile  
Sf.Mihail și Gavril,Luminii,Sudiți-Ungureni și Crucii,

Raportul Compart. Achiziții Publice, înregistrat la nr. 1588   din  01.04.2016,
In conformitate cu :
Prevederilre OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică,

concesiune de lucrări și servicii, cu modificările și compl. ulterioare,
In temeiul : art . 36  alin.(1) ,(2)  lit. d,  alin.(6)  lit.a pct.13 și art. 45 din legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu  modificarile si compl. 
ulterioare,adoptă  prezenta

       H O T Ă R Î R E
    Art.1.- (1) Se aprobă documentația de  atribuire a  contractului de achiziție 

publică “ Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sudiți județul Ialomița » , pentru 
străzile  : Sf.Voievozi Mihail și Gavril, Luminii, Sudiți-Ungureni și Crucii ,după cum  
urmează :

1.-Fișa de date , 2.-Caietele de sarcini 3.-Listele de cantități,4.-Proiectele tehnice
5.-Formularele și modelul acordului cadru și al contractului subsecvent cu anexele-grafic 
de plăți și grafic de activitate.

(2) Valoarea estimată maximă a acordului cadru în sumă  de 965.610 lei 
(216.591,90 euro) exclusiv TVA, din care  C+M  902.440 lei (202.420 euro) exclusiv 
TVA  ,Organizare de șantier-0,Cheltuieli diverse și neprevăzute-63.170 lei (14.169,4 
euro) excl.TVA .Valoarea estimată minimă, fără TVA este de 110.710 lei (24.832,89 
euro, din care C+M-103,470 lei (23.208,92 euro) exclusiv TVA,Organizare de șantier-0, 
Cheltuieli diverse și neprevăzute-7240 lei, ( 1623,97 euro) exclusiv TVA.Valoarea 
estimată a celui mai mare contract subsecvent la obiectiv este de 378.060 lei, (84.801,04 
euro) exclusiv TVA,  d.c. C+M 353.330 lei ,organizare de șantier-0, Cheltuieli diverse și 
neprevăzute-24.730 lei (5547,08 euro).

(3) Se aprobă cererea de ofertă, ca procedură de achiziție a lucrării-prevăzut în 
nota justificativă anexată.

(4) Se aprobă criteriul de atribuire pentru achiziția lucrării-prețul cel mai scăzut- 
prevăzut în nota justificativă anexată.

.
(5)  Se aprobă cerințele minime de calificare pentru atribuirea acordului –cadru, 

prevăzute în Nota justificativă, anexă la prezenta..
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Art.2.-Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.
Art. 3–Hotărîrea, adoptată cu  respectarea prevederilor art.45 alin.2 din legea nr. 

215/2001 va fi comunicată Primarului,compartimentului Achiziţii publice din cadrul 
Primăriei,Instituţiei Prefectului pentru controlul legalităţii şi se va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediu şi pe site www primariasudiţi.ro,prin grija secretarului 
comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER GIUGLAN RADU 

L.S._______________________________

Contrasemnează,
   Secretarul comunei, VASILE  IOANA

Adoptată la Sudiți,   
Astăzi, 04.04.2016
Nr. 19
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