
Consiliul de Administraţie
Proces-verbal

– miercuri, 6 mai, ora 15:00 –

Participare: au fost  prezenţi  membrii  Consiliului de Administraţie,  cu 
excepţia domnului Răzvan Dumitrescu

Invitaţi: Nicolae Şilcov, Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, Călin 
Anastasiu,  Liliana  Hinoveanu,  Dragoş  Mircescu,  Ion  Apostol 
Constantin Puşcaş, Constantin Burloiu, Constantin Constantinescu, Dan 
Barabaş

Ordinea de zi

1. Aprobarea  iniţierii  procedurii  de  licitaţie  deschisă  pentru 
atribuirea contractului de  achiziţie a unei Centrale telefonice 
pentru Radio Iaşi

– Constantin Puşcaş
– Constantin Constantinescu

2.  Aprobarea  iniţierii  procedurii  de  negociere  pentru  atribuirea 
contractului  pentru  achiziţionarea  de  la  furnizorul  iniţial  a  unor 
servicii şi accesorii  pentru  amenajarea  spaţiului de la etajul IX, 
corp B

– Constantin Puşcaş
– Dan Barabaş

3. Aprobarea iniţierii procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea 
contractului de achiziţionare de „Lucrări şi amenajări interioare 
destinate reabilitării funcţionale a Sălii de concerte Mihail Jora”

– Constantin Puşcaş
– Mihai Dumitru

Diverse
 Scrisoarea  Consiliului  de  Administraţie  adresată  Comisiilor 

pentru cultură ale Parlamentului României

Spre informare



 Oferta SRR privind reflectarea campaniei electorale pentru 
alegerile europarlamentare

– Daniela Ciobanu 

 Documentul COPEAM: Rezoluţia finală adresată şefilor de stat şi 
de guvern euro-mediteraneeni

 Mulţumiri şi felicitări adresate de Avocatul Poporului la primirea 
Raportului de activitate al SRR pe anul 2008

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  iniţierea  procedurii  de 
licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie a unei 
Centrale telefonice pentru Radio Iaşi.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  iniţierea  procedurii  de 
negociere,  fără  publicare prealabilă  a  unui anunţ  de participare, 
pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţionare  de  la  furnizorul 
iniţial a unor servicii şi accesorii pentru amenajarea spaţiului de la 
etajul IX, corp B. 

Structura votului: 7 voturi pentru; o abţinere – Mirela Fugaru; 
2 voturi împotrivă – Adrian Moise, Dan Preda

3. Consiliul de Administraţie a aprobat iniţierea procedurii de cerere 
de  oferte  pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţionare  de 
„Lucrări şi amenajări interioare destinate reabilitării funcţionale a 
Sălii de concerte Mihail Jora”, din fondurile alocate de la bugetul 
de stat.

Structura votului: 9 voturi pentru; 1 vot împotrivă – Adrian Moise

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei


	Ordinea de zi

