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         R O M Â N I A 
     JUDEŢUL ALBA 
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
    CONSILIUL LOCAL  
                   
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 20 
 privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea Oraşului Ocna Mureş 

pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Școala primară Uioara de Sus”  
 
 

            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la 
data de 31.01.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 40/20.01.2017 de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 
 

Având în vedere referatul și raportul de specialitate  nr.1600/30.01.2017 înaintat de către 
Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ, devizul general al 
obiectivului ,, Reparații și consolidare  Școala primară Uioara de Sus”, actualizat, comunicat de 
proiectantul S.C. SPIRICOM SRL și înregistrat la Primăria Ocna Mureș cu nr. 1594/30.01.2017, 
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Ocna Mureș 
coroborate cu adresa nr. 2654/17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene înregistrată la Primăria Ocna Mureș cu nr. 1599/30.01.2017, art. 291 
alin (1) litera b) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, referitor la nivelul cotei 
TVA de 19% începând cu data de 01.01.2017, OUG nr. 28/2013, actualizată, Legea nr 273/2006, 
actualizată, Legea cu nr. 50/1991, actualizată și HCLOM nr.160/08.08.2016 modificată și completată 
prin HCLOM nr. 177/25.08.2016 și HCLOM nr. 226/15.11.2016; 

 
            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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art. 1: Se aprobă indicatorii  tehnico-economici – valoarile actualizate, pentru lucrarea  
„Reparaţii şi consolidare Școala primară Uioara de Sus”, după cum urmează: 
         -valoarea totală a lucrării ................................1.301,936 mii lei, fără TVA; 
         -valoarea lucrărilor de C+M.............................1.120,098 mii lei, fără TVA; 
         -durata de execuție a lucrării.....................................4 luni. 
 
        Art. 2: Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local al UAT orașul Ocna Mureș, valorile 
actualizate cu noua cotă de TVA de 19 % cu suma de 971,458 mii  lei, cu TVA, din valoarea totală a 
lucrării de 1.546.856 mii  lei cu TVA, reprezentând următoarele categorii de cheltuieli necesare 
realizării lucrării de investiții „Reparaţii şi 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; 
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- Cheltuieli conexe organizării de şantier; 
- Comisioane, cote, taxe, costuri credite; 
- Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar; 
- C+M (construcții + montaj) 

         
              Art. 3:  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 pt.urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ; 
       - Direcţia economică; 
        

       Ocna Mureş, 31.01.2017 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       AVIZEAZĂ, 
MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                                   SECRETAR ORAȘ 
                                                                                                                      PANDOR NICUȘOR  
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