ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 284/09.06.2021
H O T Ă R Â R E A nr._______
din ___________________2021

privind încheierea cu SC RECONS SA a unui acord-cadru de furnizare obiecte de mobilier
pentru dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în temeiul prevăzut de art. 31 din
Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului, exprimată prin referatul de aprobare
nr. 45479/08.06.2021,
Analizând raportul nr. 45480/08.06.2021 al Serviciului Evidență Inventar și Gestiune,
Administrativ din cadrul Direcției Dezvoltare și Întreținere,
Ținând seama de adresa nr. 29195/09.04.2021 a Serviciului Societăți Comerciale din
cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă,
Văzând situația privind veniturile realizate din activitatea încredințată de Municipiul Arad
către SC RECONS SA pentru perioada 01.01.2018-31.12.2020, înregistrată la registratura
Primăriei Municipiului Arad cu nr. 28193/07.04.2021,
În baza referatului de necesitate nr. 43636/02.06.2021 al Serviciului Evidență Inventar și
Gestiune, Administrativ din cadrul Direcției Dezvoltare și Întreținere,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Arad,
În temeiul drepturilor conferite prin dispoziţiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.
(3) lit. d), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea unui Acord - cadru pe o durată de 1 an de furnizare obiecte
de mobilier pentru dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în conformitate cu
prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini privind achiziţionarea de obiecte de mobilier,
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă modelul de acord - cadru și contract subsecvent pentru furnizarea de
obiecte de mobilier, conform anexelor 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă prețurile unitare analizate de o comisie de evaluare din cadrul Primăriei
Municipiului Arad, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din
cadrul Primăriei Municipiului Arad şi se comunică tuturor celor interesaţi de către Serviciul
Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ
Red./Dact. E.D./E.D.
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PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.
din
2021

În temeiul art. 136 alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrative şi al art. 37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al
Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea încheierii cu SC
RECONS SA a unui Acord-cadru pentru furnizare de obiecte de mobilier pentru dotarea
centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare, în susţinerea căruia prezint
următoarea:
REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere adresa nr. 29195/09.04.2021 a Serviciului Societăți Comerciale din
cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, situația privind veniturile realizate din
activitatea încredințată de Municipiul Arad catre SC RECONS SA pentru perioada 01.01.201831.12.2020, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Arad cu nr. 28193/07.04.2021
precum și referatul de necesitate nr. 43636 / 02.06.2021 al Serviciului Evidență Inventar și
Gestiune, Administrativ din cadrul Direcției Dezvoltare și Întreținere prin care se solicită
adoptarea unei Hotărîri de Consiliu Local privind încheierea cu SC RECONS SA a unui acordcadru de furnizare obiecte de mobilier pentru dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID19, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările și
completările ulterioare, înființate în vederea prevenirii și limitării răspândirii noului Coronavirus
SARS-Cov2,
PROPUN
adoptarea de către Consiliul Local a unei hotărâri privind:
- Aprobarea caietului de sarcini privind achiziţionarea de obiecte de mobilier în
conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificările și completările ulterioare, conform anexei 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărîre;
- Aprobarea modelului de acord-cadru și contract subsecvent pentru furnizarea de obiecte
de mobilier conform anexelor 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărîre..
- Aprobarea prețurilor unitare, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta
hotărîre, analizate de o comisie de evaluare din cadrul Primăriei Municipiului Arad.
- Aprobarea atribuirii unui Acord cadru pentru „Furnizare de obiecte de mobilier pentru
dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19”, către SC RECONS SA, în
conformitate cu prevederile art.31 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și
completările ulterioare.

PRIMAR
Călin BIBARȚ
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MUNICIPIUL ARAD
Direcția Dezvoltare și Întreținere
Serviciul Evidența Inventar și Gestiune, Administrativ
Nr.

RAPORT
al serviciului de specialitate
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului, exprimată prin referatul de aprobare
nr. .................../........................,
Luând în considerare Referatul de necesitate nr. 43636/02.06.2021 al Serviciului
Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ din cadrul Direcției Dezvoltare și Intreținere, cu
privire la necesitatea dotării cu obiecte de mobilier a unor centre de vaccinare împotriva COVID19, înființate în vederea prevenirii și limitării răspăndirii noului Coronavirus SARS-Cov2,
Ținând seama de adresa nr. 29195/09.04.2021 a Serviciului Societăți Comerciale din
cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă,
Analizând situația privind veniturile realizate din activitatea încredințată de Municipiul
Arad către SC RECONS SA pentru perioada 01.01.2018-31.12.2020, înregistrată la registratura
Primăriei Municipiului Arad cu nr. 28193/07.04.2021,

PROPUNEM

adoptarea de către Consiliul Local a unei hotărâri privind:
- Aprobarea caietului de sarcini privind achiziţionarea de obiecte de mobilier conform
anexei 1 atașată;
- Aprobarea modelelor de acord cadru și contract subsecvent pentru furnizarea de obiecte
de mobilier conform anexelor 2 și 3 atașate.
- Aprobarea prețurilor unitare conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, în lei fără
TVA, după ce acestea au fost analizate de o comisie de evaluare din cadrul Primăriei
Municipiului Arad, conform anexei 4 atașată.
- Aprobarea atribuirii unui Acord cadru pentru „Furnizare de obiecte de mobilier pentru
dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19”, către SC RECONS SA, în
conformitate cu prevederile art.31 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și
completările ulterioare.

Director Executiv,
Ignat Ioan

Șef Serviciu,
Dekany Edita
Viză juridică,
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