ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.18

privind aprobarea modificării valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016 din
contractul de lucrări nr.10741/21.07.2015

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.01.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.55 /18.01.2016 de către primarul oraşului
Ocna Mureş, Silviu Vinţeler;
Având în vedere referatul nr.1040/22.01.2016 şi raportul de specialitate nr.1040/25.01.2016
întocmite de către arhitectul şef Sanislav Nicolaie şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului local Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse la art.291, alin.(1) lit.a) din Legea
nr.227/2015 privind codul fiscal, actualizată, OUG.nr.34/2006, actualizată, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii;
În temeiul art 36 alin. (1), art.45 şi art.115 alin.(1) lit b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă modificarea valorii pentru partea rămasă de executat la data de 01.01.2016
din contractul nr.10741/21.07.2015, încheiat între achizitor UAT oraş Ocna Mureş şi SC. FLOREA
GRUP SRL- executant, având ca obiect lucrarea publică ,, Lucrări de modernizare str. Digului din
oraşul Ocna Mureş”, de la valoarea de 1.050.380,62 lei (având inclus TVA de 24%), la valoarea de
1.016.497,38 lei (având inclus TVA de 20%).
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu încheierea actului
adiţional la contractul identificat la art.1 se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler
Silviu;
Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mureş,
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale;
-SC.FLOREA GRUP SRL;
Ocna Mureş, 28.01.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR.ING.OLTEAN-DAN GLIGOR
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16 ; Voturi “pentru”:16.
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