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           ROMÂNIA  

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 91 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții  

„Construire bloc social, in Ocna Mures, str. Stefan cel Mare, nr. 35, jud. Alba”  

şi cofinanţarea lucrărilor din bugetul Oraşului Ocna Mureş 

 

 

             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară 

publică la data de 31.05.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.307/25.05.2018, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 

Având în vedere  referatul nr. 7864/29.05.2018 înaintat de către Biroul urbanism, tehnic, 

investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi raportul de specialitate comun nr. 

7864/29.05.2018 înaintat de către Biroul urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, 

spaţiu locativ și Direcţia economică, coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, avizul nr. 7278/16.05.2018 al Consiliului tehnico-

economic, Legea nr. 273/2006 actualizată, H.G.R nr 907/2016, actualizată, cu prevederile 

cuprinse în Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată şi 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;  

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

din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea de investiţii ”Construire 

bloc social, in Ocna Mures, str. Stefan cel Mare, nr. 35, jud. Alba” după cum urmează: 

 

                  - valoarea totala a investitiei …... ...  5.406.653,21 lei, cu TVA de 19% 

                 - valoarea lucrarilor de C+M ……    4.372.847,92 lei, cu TVA de 19% 

                 - durata de executie a lucrarii ………  24 de luni 

 

          Art. 2. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local al UAT Oraşul Ocna Mureş cu suma de 

837.217,28 lei cu TVA, din totalul de 5.406.653,21 lei cu T.V.A reprezentând următoarele 

categorii de cheltuieli necesare realizării lucrării de investiţii ”Construire bloc social, in Ocna 

Mures, str. Stefan cel Mare, nr. 35, jud. Alba” astfel: 

- obtinerea terenului; 

- racordarea la retelele de utilitati publice; 

- proiectarea si asistenta tehnica; 

- investita de baza: 

 utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (exclusiv cheltuielile 

efectuate pentru achizitia urmatoarelor: ascensor, centrala termica de bloc sau scara, 

dupa caz, cu echipamentele necesare functionarii acesteia), 

 utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj și echipamente de 

transport, 

 dotari, 

 active necorporale, 

 alte cheltuieli precum: cheltuieli conexe organizarii santierului, comisioane, cote, taxe,                                                     

costul creditului, diverse si neprevazute, informare si publicitate. 
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            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu. 

  

                    Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ; 

       - Direcţia economică; 

        

                                                         Ocna Mureş, 31.05.2018 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           SECRETAR ORAȘ,  

IOAN DANIEL BARBU                                                                  NICUȘOR PANDOR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored:T.O.M.ex: 5; anexe:1;    Nota: consilieri in functie: 17;  prezenţi: 16 ;  voturi ,,pentru”: 16 (94,11%); .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


