
 1 

         ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL      

                                                                    

                                                                       HOTĂRÂREA NR.75  

    privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- pentru lucrarea de investiții „ Modernizare str.Ax Sever, 

V.Lupu și Șt. Augustin de la podul peste canalul de gardă până la intersecția cu str. T. Vladimirescu” 

      

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.04.2017, ca 

urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.309/14.04.2017 emisă de către primarul oraşului Ocna Mureş,  

Vinţeler Silviu;   

 

      Având în vedere: referatul și raportul de specialitate nr.6040 din 13.04.2017 ale   Biroului urbanism, 

tehnic, investiții, construcții și avizul nr 6040 din 13.04.2017 al Consiliului tehnico-economic,  avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu  Legea nr 273/2006, actualizată, 

Legea nr. 50/1991, actualizată, H.G.R nr 28/2008, Legea 10/1995; 

       

       În temeiul: art 36 alin.(5) litera b), art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

           

         Art.1:Se aprobă documentația tehnico-economică-inclusiv caietul de sarcini și detaliile de execuție-

pentru lucrarea de investiții  „Modernizare str.Ax Sever, V.Lupu și Șt. Augustin de la podul peste canalul de 

gardă până la intersecția cu str. T. Vladimirescu” din orașul Ocna Mureș, conform Proiectului tehnic nr1/2017 

întocmit de prestatorul Ficior Constantin P.F.A în baza Contractului de prestări de servicii nr 2161/29.12.2016, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta.    

 

          Art.2: Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru lucrarea de investiții „Modernizare str.Ax Sever, 

V.Lupu și Șt. Augustin de la podul peste canalul de gardă până la intersecția cu str. T. Vladimirescu” conform 

devizului general, după cum urmează: 

         Valoarea totală a investiției                                                2.066.527,24 lei fără T.V.A                          

         Valoarea lucrărilor de   C+M                                             1.840.610,00 lei fără T.V.A; 

         Durata de execuție  a lucrării     :                                                      270 zile 

                                     

     Art. 3:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului 

Ocna Mureş, Vinţeler Silviu 

         Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

             - Biroul pentru urbanism, tehnic,  investiții, construcții, spațiul locativ; 

            

                                                                Ocna Mureş, 20.04.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                AVIZEAZĂ,  

MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                                                            SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                                               PANDOR NICU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED/DACT:T.O.M. EXP:4; ANEXE:1 ;             Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:17;  voturi ,,pentru”: 17 ; .voturi ,,contra”: 0 ; abţineri: 0 . 
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