ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.221
pentru modificarea art. 2 al HCLOM nr.160/08.08.2016 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Uioara de Sus” şi
cofinanţarea lucrărilor de Oraşul Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară
la data de 14.11.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1252/10.11.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul de necesitate nr.18728/14.11.2016 înaintat de către Biroul
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ şi raportul de specialitate
nr.18796/14.11.2016 înaintat de către Direcţia economică, adresa nr.102604/09.11.2016 a
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Dezvoltare
Regională și Infrastructură, coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al orașului Ocna Mureș, prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, actualizată şi Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În temeiul art.36, alin (5), lit c), art.45 alin (1) 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 modifică art. 2 al HCLOM nr.160/08.08.2016 privind ,,aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru lucrarea reparaţii şi consolidare Şcoala primară Uioara de Sus” și
cofinanțarea lucrărilor de către Orașul Ocna Mureș, așa cum a fost acesta modificat prin HCLOM
nr. 177/25.08.2016, articol care va avea următorul cuprins:
“Art. 2: Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local al UAT orașul Ocna Mureș cu suma de
726.538,33 lei, fără TVA, reprezentând următoarele categorii de cheltuieli necesare realizării
lucrării de investiții ,,Reparații și consolidare Școala Primară Uioara de Sus’’, astfel:
- Proiect tehnic, Detalii de execuţie şi caiet de sarcini;
- Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
- Documentaţie avize;
- Documentaţie tehnico-economică;
- Expertiza tehnică;
- Taxe obţinere avize, acorduri şi autorizaţii;
- Organizare proceduri de achiziţii;
- Consultanţa;
- Asistenţă tehnică;
- Cheltuieli conexe organizării de şantier;
- Comisioane, cote, taxe, costuri credite;
- Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar;
- C+M (construcții + montaj)”
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Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Biroul urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ;
- Direcţia economică;
Ocna Mureş, 14.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:T.O.M.
EXP:3;ANEXE:0;
.

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 15; voturi ,,pentru”: 15; .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0
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