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             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL        

 

                                                              HOTĂRÂREA NR.146 

privind aprobarea documentației tehnico-economice –faza DALI, aferenta obiectivului “Creşterea 

eficienţei energetice în clădirea Policlinicii orașului Ocna Mureş“, a indicatorilor tehnico-economici 

ai proiectului conform anexei. 

           

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

de  30.08.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.  585/24.08.2017, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler, 

          Având în vedere: avizul nr 12898 din 24.08.2017  al Consiliului tehnico-economic, referatul 

și raportul de specialitate nr 12899/24.08.2017 ale Biroului achiziții publice, avizele favorabile   ale  

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile  

cuprinse în H.G nr 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale, clădiri 

publice și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice și în sectorul locuințelor-Operațiunea B-Clădiri Publice, Legea nr 500/2002 privind finanțele 

publice cu modificările ulterioare , Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, Legea nr 50/1991 cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul art.36 alin. (2), lit.d, art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

              

           Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică–faza DALI, aferenta obiectivului 

“Creşterea eficienţei energetice în clădirea Policlinicii orașului Ocna Mureş“ și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului conform anexei. 

    

          Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.        

 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul Achiziții Publice.                                                               

       - Direcția Economică; 

       - Biroul Urbanism, tehnic, investiții, construcții.                                                               

                                                          Ocna Mureş, 30.08.2017 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                AVIZEAZĂ,  

LEAHU IOAN MIRCEA                                                                                     SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                            PANDOR NICUȘOR 
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