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H O T Ă R Â R E A   NR.  56  
Privind aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru lucrarea « Amenajare 
şi modernizare drumuri de pământ în comuna Poarta Albă prin program Sapard «  – 

proiect calamitat în urma inundaţiilor din anul 2005  
 
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 31.07.2007 ; 
 Văzând Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr. 
29/4679 din 24.07.2007 al comisiei de evaluare numită prin HCL nr. 52/5.07.2007 
având ca obiect achiziţionarea de lucrări « Amenajare şi modernizare drumuri de pământ 
în comuna Poarta Albă prin progaram Sapard » – proiect calamitat în urma inundaţiilor 
din anul 2005  ;  
  Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae, avizul  
comisiei  nr. 1 , raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate 
al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii şi cele ale art . 71-83 din H.G. nr. 925 din 
19.07.2006  ; 

În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “c” şi alin. (4) lit. „f” precum şi cele ale art. 125    
din Legea nr. 215/2001 republicată  ; 
 În temeiul art.45, alin. (1) din Legea  administraţiei  publice locale nr. 
215/23.04.2001 republicată ; 
                                            

           
        H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
Art.1 - Se aprobă atribuirea contractului de achiziţie publică pentru lucrarea 

«Amenajare şi modernizare drumuri de pământ în comuna Poarta Albă prin program 
Sapard «  – proiect calamitat în urma inundaţiilor din anul 2005 către S.C. « CLIF » S :A : 
Constanţa ofertant câştigător care a prezentat o ofertă de 254.742,81 lei respectiv 
81.873,49 euro fără TVA şi cu o durată de 90 zile calendaristice din care 4,3% 
subcontractat cu S :C : « APHION » S.R.L. Constanţa.  
          Art. 2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 3 - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - 
voturi  împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate. 
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