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HOTĂRÂREA NR. 23 

privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general actualizat şi a  

 indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  

,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”. 

 

 

      Consiliul local al Orașului Ocna Mureș, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13.02.2017 

ca urmare a Dispoziției nr.196/08.02.2017 a primarului orașului Ocna Mureș, 

 

            Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 2315/09.02.2017 a primarului orașului Ocna 

Mureș, Raportul de specialitate comun nr.2316/09.02.2017 al Direcției economice, Arhitectului șef și 

Direcției juridice, administrație publică, Avizul favorabil nr.1331/26.01.2016 al Consiliului tehnico-

economic și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureș, 

coroborate cu prevederile legale cuprinse în. 44 (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, H.G.R. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului - 

cadru al documentaţiei tehnico–economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenţii, 

aflată în vigoare până la data de 27 februarie 2017, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

și locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico–economice aferente 

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiții şi lucrări de intervenţii,” 

           În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (4), lit.d), art. 45 și şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

            Art. 1:, Se aprobă devizul general actualizat aferent investiției ,,Amenajare bază de tratament 

şi agrement în oraşul Ocna Mureş” astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 

            Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare 

bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” astfel cum sunt prevăzuţi în anexa nr. 2, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

             Art. 3: Se aprobă proiectul tehnic aferent investiției ,,Amenajare bază de tratament şi 

agrement în oraşul Ocna Mureş” astfel cum este cuprins în anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 

 

 



 

 

 

            Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarului 

orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler. 

 

           Se comunică la: 

- Instituția Prefectului – Județul Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Consiliul județean Alba; 

- Direcția economică; 

- Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș; 

 

Ocna Mureș, 13.02.2017 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                AVIZEAZĂ SECRETAR, 

MIHĂIESCU RADU-CIPRIAN                                                  PANDOR NICUȘOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PSN/PSN.EX:7; ANEXE:3;       Notă: consilieri in functie:17 ; prezenti: 17 ; voturi ,,pentru”:17;  voturi ,,contra”:  abțineri:     

 

 

 

 

 

 

 

 


