ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.173
privind aprobarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici la cota TVA de 19% cu
susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare
străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”,
județul Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.09.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 620/21.09.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul nr. 14632/26.09.2017 ale Biroului pentru urbanism, tehnic,
investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, avizul nr.14752 din data 27.09.2017 a Consiliului
tehnico-economic din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din Consiliul local coroborate cu art.120 și 121 alin.1 și 2 din Constituția României, art.8 și
9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr.199/1997, actualizată, art.7 alin 2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții, art.20 și art.21
din Legea cadru a descentralizării nr 195/2006; Legea nr 273/2006 privind fințerle publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, art.43 alin 4) din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) litera b), art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 din
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției ,,Modernizare străzi
Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș“, ca urmare a
finalizării procedurii de achiziție, conform devizului anexat, după cum urmează:
- valoarea totală a lucrării........................................11000647,23 lei, (inclusiv T.V.A 19%);
- valoarea achitată......................................................30000,00 lei, (inclusiv T.V.A 20%);
-valoare rămasă de executat ..................................10970647,23 lei (inclusiv T.V.A 19%);
din care: - bugetul de stat ................................................8353131,74 lei (inclusiv T.V.A 19%);
-bugetul local.....................................................2617515,49 lei (inclusiv T.V.A 19%).
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri inclusiv efectuarea plăților din
bugetul local al sumelor din cofinanțare locală se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş,
Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- MDRAPFE-PNDL;
- Prin afișare la sediul primăriei, pentru aducere la cunoștință publică;
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- Pe site-ul orașului, www.primariaocnamureș.ro;
-Direcția economică;
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ.
Ocna Mureş, 27.09.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

RED/DACT: T.O.M.EXP:8; 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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