ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR . 33
privind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la
bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,, Reparații și Consolidări Școala
Primară Uioara de Sus ” din orașul Ocna Mureș, județul Alba

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.02.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 166/22.02.2018, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 2834/27.02.2018 ale Biroului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, avizul nr. 2837/27.02.2018 al
Consiliului tehnico-economic din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale Consiliul local Ocna Mureș 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), art.20 și art.21 din Legea
cadru a descentralizării nr. 195/2006, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
art.43 alin. 4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, actualizată;
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, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției ,, Reparații și Consolidări Școala
Primară Uioara de Sus “, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție de lucrări prin încheierea
contractului de execuție nr. 11745/28.07.2017, conform devizului general actualizat în urma procedurii
de achiziție de lucrări-2018, după cum urmează:
- valoarea totală a lucrării........................................1.495.982,78 lei
- valoarea decontată.............................................
21.757,26 lei
-valoare rămasă de executat ..................................1.474.225,52 lei
din care:
- bugetul de stat( MDRAP) ..................................... 575.397,67 lei
-bugetul local.....................................................
898.827,85 lei.
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- județul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- MDRAP-PNDL;
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- Prin afișare la sediul primăriei, pentru aducere la cunoștință publică;
- Pe site-ul orașului, www.primariaocnamureș.ro;
-Direcția economică;
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ.
Ocna Mureş, 28.02.2018
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