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             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL         

 

 

PROIECT:Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș 

Axa prioritară 3 

Prioritate de investiții 3.1 

Operațiunea B 

Apel de proiecte: POR/97/3/1 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 92 

      privind aprobarea Actului adițional nr.1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat 

nr.14364/21.09.2017 și a contribuției proprii în proiect, aferente Proiectului „Creșterea 

eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”  

 

 

        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,  Silviu Vinţeler, 

          Având în vedere: referatul  nr. 7783  din 16 .05.2018 al Direcției Economice-Biroul pentru 

Achiziții Publice și raportul de specialitate nr .7798/25.05.2018 al Direcției economice , Solicitarea 

de clarificare nr. 4 cu nr. de înregistrare 16221/11.05.2018 emisă în cadrul Programului Operațional 

Regional Apel: POR/97/3/1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice 

și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, de 

către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ( ADR Centru) Proiect: cod SMIS 116475- 

“Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,  Acordul de 

Parteneriat nr. 14364/21.09.2017 încheiat între partenerii 1. ORAŞUL OCNA MUREŞ, cu sediul în 

Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27,jud. Alba, codul fiscal 4563228, având calitatea de Lider de 

parteneriat (Partener 1), UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREŞ, aflată în subordinea 

Consiliului Local Ocna Mureş, cu sediul în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A, jud. 

Alba, codul fiscal 16054066 având calitatea de Partener 2, UAT JUDEȚUL ALBA , cu sediul în 

oraşul Alba Iulia, P-ţa I.I.C.Brătianu, nr. 1, jud. Alba codul fiscal 4562583 având calitatea de 

Partener 3, SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA, aflat în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba cu sediul în oraşul Alba Iulia, Bld. Revoluţiei, nr. 23, jud. Alba codul 

fiscal 4613342 având calitatea de Partener 4, Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș 

nr. 147/30.08.2017- privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului             

„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” și aprobarea 

cofinanțării cu suma de 826.120,34 lei, de la bugetul local al UAT Ocna Mureș la cheltuielile totale 

ale proiectului, 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 actualizată, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, actualizată, Legea nr.50/1991 actualizată, art. 1270 din Codul Civil,  

           În temeiul art.36 alin. (2), lit.d, art.38, art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată și actualizată, 
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                                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 

              

             Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr.1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat nr. 

14364/21.09.2017 încheiat  între Orașul Ocna Mureş-lider de proiect-Partener 1, Unitatea Medico-

Socială Ocna Mureş-Partener 2, UAT Judeţul Alba-Partener 3, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia-Partener 4, în vederea implementării în comun a proiectului ,,Creșterea eficienței energetice 

în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
 

           Art. 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect cu suma  de  960.201,15 lei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 1,60% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.753,66 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creşterea 

eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş”,  de la bugetul  local  al  UAT 

orașul Ocna Mureş. 
 

           Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

actului adițional și a documentelor aferente proiectului care decurg din calitatea de lider de 

parteneriat se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.        
           

           Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primărei 

orașului Ocna Mureș și publicare pe site-ul propriu al Primăriei orașului Ocna Mureș, conform Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

          

      Se comunică la: 

       - Instituția Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția economică; 

       - Biroul achiziții publice; 

       - Consiliul Județean Alba; 

       - U.M.S. Ocna Mureș.          

       - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.                                                 

                                                     

                                                           Ocna Mureş, 31.05.2018 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           SECRETAR ORAȘ,  

IOAN DANIEL BARBU                                                                  NICUȘOR PANDOR 
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