
ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 201

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, întrunit în şedinţă EXTRAORDINARĂ la data
de 19.10.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1080 din 15.10 .2015, de către Primarul
oraşului Ocna Mureş;

LUÂND ÎN DEZBATERE: Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea
sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Apa CTTA SA Alba”
din cadrul căruia face parte si investiţia privind achiziţia unei autovidanje combinate pentru curaţare reţele
de canalizare aferente aglomerarii Ocna Mureş, iniţiat de către dl. primar al oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler
Silviu;

AVÂND ÎN VEDERE : nota justificativă a managerului de proiect,  domnul  Ioniţă Eugen, adresa nr
6456/13.10.2015 a S.C APA CTTA Sa Alba înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr.
15134/14.10.2015, referatul nr 15219 din 15.10.2015 al Biroul Urbanism, tehnic, investiţii, construcţii,
raportul nr.15482/19.10.2015 al Direcţiei Economice, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului României nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , aprobată prin
Legea nr. 337 din 17.07.2006, a HGR nr. 925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,;

ÎN TEMEIUL dispoziţiilor art. 45 p-ctul 1 şi art .115 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 215/23.04.2001 – legea
administraţiei publice locale, republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea
sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Apa CTTA SA Alba”
din cadrul căruia face parte si investiţia privind achiziţia unei autovidanje combinate pentru curaţare reţele
de canalizare aferente aglomerarii Ocna Mureş, cu indicatorii tehnico - economici cuprinşi în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a investiţiilor în Oraşul Ocna Mureş în sumă de 524.667,00 lei, fără TVA.
Art.3. Se aprobă participarea Oraşului Ocna Mureş  la cofinanţarea investiţiilor cu suma de 5.246,00 lei,
respectiv 1,00% din valoarea investiţiilor menţionată la art. 2. Această sumă se va reduce din cofinanţarea
proiectului major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba” aprobată prin
HCL nr. 159/29.12.2009.
        Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Ocna Mureş.

Se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;
 Primarului oraşului Ocna Mureş;
 Biroul Urbanism, Tehnic, Investiţii, Construcţii;
 Direcţia Economică;
 S.C Apa CTTA SA Alba.
Ocna Mureş, 19.10.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA SECRETAR ORAŞ,

              PANDOR NICUŞOR

RED/DACT: T.O.M
EX: 5Anexe:1 NOTĂ: consilieri în funcţie 17; prezenţi:14 ; voturi pentru: 14.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA ANEXĂ LA HCLOM NR. 201 din 19.10.2015.
ORAŞUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

în cadrul proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la
nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Apa CTTA SA Alba”

UAT Ocna Mureş

Indicator Cantitate

Autovidanja combinata
pentru curaţare reţele de
canalizare

1 buc

Valoarea totală a investiţiilor în UAT Ocna Mureş: 524.667,00 lei,fără TVA, respectiv 117.736,00 euro, fără
TVA.

Finanţarea proiectului se face astfel:
Grant UE: 88,16%;
Contributie Buget de Stat: 10,84%
Contributie autoritatea locala - Oraşul Ocna Mureş: 1,00% = 5.246,00 lei (fara TVA), respectiv 1.177
euro, sumă cu care se reduce cofinanţarea proiectului “ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judetul Alba” aprobata prin HCL nr. 159/29.12.2009.

Nota: valorile au fost calculate prin aplicarea cursului de schimb la cheltuielile estimate în cadrul Devizului
General al investiţiei, la cursul BNR 1 Euro = 4,4563 RON, din data de 25.06.2015, valabil la data
întocmirii Studiului de Fezabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA          SECRETAR ORAŞ

   PANDOR NICUŞOR

DIRECTOR ECONOMIC,
ONAC AIDA

RED/DACT: T.O.M
EX: 5 NOTĂ: consilieri în funcţie 17; prezenţi:14; voturi  pentru : 14.


