ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 215
privind modificarea valorii indicatorilor tehnico economici pentru realizarea proiectului
“Amenajare Piaţă industrială în oraşul Ocna Mureş”
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 29.11.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 983/22.11.2017 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr. 18496/29.11.2017 al Biroului Urbanism, tehnic, investiții,
construcții, și raportul de specialitate nr. 18479 /29.11.2017 întocmite de către Biroul Achiziții
Publice, avizul nr. 18471/ 29.11.2017 a Consiliului tehnico-economic din cadrul Primăriei
Orașului Ocna Mureș, avizele de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,
coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții- actualizată, Legea nr. 10/1995- privind calitatea în construcții, cu modificările și
completările ulterioare, H.G.R nr 907/2016- privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, actualizată și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
HCLOM nr .151 din 30.08.2017 ;
În temeiul art 36 alin.2 litera b), art.45 și art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 din 23
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se modifică valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin anexa nr.1 la
HCLOM nr.151/30.08.2017 la punctul 2, astfel:
- valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv T.V.A în sumă de 566393.88 lei,se
modifică , urmând a avea valoarea de 693506,52 lei,
- valoarea lucrărilor de
construcții-montaj (C+M) inclusiv T.V.A în sumă de 503925.24 lei parte din valoarea
totală a lucrărilor de intervenție se modifică, urmând a avea valoarea de 622722,09 lei.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mures;
- Direcția economică;
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- Biroul achiziții publice.
Ocna Mureş, 29.11.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

RED/DACT:T.O.M
EX: 6; ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 15; voturi ,,pentru”: 15; voturi ,,contra”: 0 ; abţineri: 0
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