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Hotărârea nr. 128/16.04.2020 

cu privire la aprobarea reluării procedurii de achiziție publică pentru 

atribuirea contractului de execuție de lucrări la obiectivul de investiţii 

"Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București - Spaţii de educaţie 

şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7”, cu actualizarea documentației 

de atribuire prin posibilitatea acordării executantului unui avans de 15% din 

valoarea prevăzută în contract pentru primul an de execuție a lucrărilor  

 

Având în vedere referatul privind reluarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea 

contractului de execuție de lucrări la obiectivul de investiţii "Consolidare, restaurare și 

extindere imobil ASE București - Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa 

Romană nr. 7”, cu actualizarea documentației de atribuire prin posibilitatea acordării 

executantului unui avans de 15% din valoarea prevăzută în contract pentru primul an de 

execuție a lucrărilor, conform HG 264/2003, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă reluarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de 

execuție de lucrări la obiectivul de investiţii "Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE 

București - Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7”, cu 

actualizarea documentației de atribuire prin posibilitatea acordării executantului unui avans de 

15% din valoarea prevăzută în contract pentru primul an de execuție a lucrărilor, conform HG 

264/2003. 

Art. 2. Direcția Tehnică-Investiții, Direcția Economică, Direcția Achiziții Publice și Direcția 

Juridică și Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


