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HOTĂRÂREA NR. 5
privind aprobarea Documentației de atribuire, a  Caietului de sarcini  și a Comisiei de evaluare a

ofertelor în vederea concesionării imobilului– teren intravilan înscris în CF nr. 79501

Consiliul local al comunei Vinţu de Jos, județul Alba, întrunit în şedinţa publică ordinară
din data de 31.01.2020, ora 16.00, în sala de şedinţă a Căminului  Cultural al comunei Vinţu de
Jos;

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 3/A/2/17.01.2020 privind aprobarea Documentației de

atribuire, a Caietului de sarcini și a Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesionării
imobilului– teren intravilan înscris în CF nr. 79501;

- referatul de aprobare nr. 352/A/2/17.01.2020 a d-nului primar în calitate de initiator;
- raportul de specialitate al Birou resurse umane,investiții,achiziții publice și servicii

publice, strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale nr. 353/A/2/17.01.2020;
- Extras CF nr. 79501 ;
- Avizul comisiilor de specialitate  ale Consiliului local al comunei Vințu de Jos;
- Hotărârea de Consiliu Local nr. 96/28.11.2019 privind însușirea propunerii de

concesionare a imobilului-teren intravilan înscris în CF nr. 79501;
- Hotărârea de Consiliu Local nr. 105/19.12.2019 privind însușirea evaluării imobilului

situat în intravilanul comunei Vințu de Jos, înscris în CF nr. 79501, aprobarea studiului de
oportunitate și a concesionării imobilului;

Luând în considerare prevederile:
- art. 108, lit. b, art. 302-331, art. 362, alin. 1 și alin. 3 din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. 3, lit. g din OUG  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul

administrativ:
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă Documentația de atribuire privind concesionarea prin licitaţie publică a
unui teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Vințu de Jos, situat în sat. Vurpăr
înscris în CF nr. 79501 , anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se numesc membrii Comisiei de evaluare a ofertelor privind concesionarea
imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) D-nul Barbu Petru Ioan, viceprimarul comunei Vințu de Jos – președinte;
b) D-nul Suciu Gheorghe Eugen, Consiler local al comunei Vințu de Jos – secretar;
c) D-na Albu Zina Eugenia, Consiler local al comunei Vințu de Jos – membru;
d) D-nul Filimon Sorin Petru, Consiler local al comunei Vințu de Jos – membru;
e) D-nul Nandra Alexandru, consilier asistent în cadrul Biroului resurse umane,

investiții, achiziții publice și servicii publice, strategii, programe, proiecte, impozite și taxe
locale- membru;
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Membru supleant: D-nul Suciu Nicolae Olimpiu Consiler local al comunei Vințu de
Jos;

Membru supleant: D-nul Alveș Dorin Daniel, Consiler local al comunei Vințu de Jos;
Art.3 Atribuțiile Comisiei prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre sunt următoarele:

a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în
plicul exterior în conformitate cu  Documentația de atribuire anexa nr.1 parte integrantă din
prezenta hotărâre, modalitatea de lucru a comisiei fiind stabilită la art.317 din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;
c) analizarea şi evaluarea ofertelor;
d) întocmirea raportului de evaluare;
e) întocmirea proceselor-verbale;
f) desemnarea ofertei câştigătoare.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului
comunei Vinţu de Jos, Biroului resurse umane, investiții, achiziții publice și servicii publice,
strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale de către secretarul comunei Vințu de Jos și
se aduce la cunoștința publică, prin afișare la sediul instituției, precum și prin publicare pe pagina
de internet a instituției www.vintudejos.ro- Monitorul Oficial Local.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a
Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ,,pentru”, valabil
exprimate, din numărul total de 15 consilieri locali în funcție, fiind respectate condițiile
prevăzute de lege pentru adoptarea prezentei hotărâri, respectiv majoritate absolută.

Vinţu de Jos, 31.01.2020

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ                                        Contrasemnează pentru legalitate,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL UAT,
Vasile Nicolae Stoia Claudia Lavinia Muntean
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