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  ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA  NR. 164 
           pentru modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.79/2018 privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul 
proiectului integrat “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures” 
  
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară 
publică la data de 18.09.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 
432/14.09.2018, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
        Având în vedere referatul nr.12656/13.09.2018 al Biroului pentru achiziții publice 
din care rezultă necesitatea modificarii art.1 al Hotărârii nr.79/2018 privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul 
proiectului integrat “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures” în 
vederea corelării conținutului documnetației tehnico-economice aferente proiectului cu 
titlul investiției, adresa nr. 30779/31.08.2018 a ADR, raportul de specialitate nr. 
12664/13.09.2018 al Biroului pentru achiziții publice și avizele favorabile  ale comisiilor de 
specialitate din Consiliul local Ocna Mureș coroborate cu art.120 și 121 alin.1 și 2 din 
Constituția României, art.8 și art.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, Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, actualizată, H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investitii  finantate din fonduri publice, actualizată, Legea nr.50/1991 privind 
construcțiile, actualizată și 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
       Art. 1. Se modifică și se completează art.1 al Hotărârii nr.79/17.05.2018 a Consiliului 
local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice 
necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul proiectului integrat “Imbunatatirea 
calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures”, care va avea următorul cuprins: 
 
      ”Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică întocmită de către S.C. GG 
TEHNIC PROIECT S.R.L. în baza Contractului de servicii nr.3415/09.03.2018, nr. 
Proiect:2.4/2018/AB   cuprinzând Studiul de Fezabilitate - inclusiv Proiectul tehnic,  
Indicatorii tehnico-economici si Devizul general pentru lucrarea modernizarea străzilor 
Unirii, Simion Bărnuțiu, Stăvilarului, Abatorului (tronson 2), B.P. Hașdeu 
(tronson 2), N. Bălcescu, Tineretului, Narciselor, Crizantemei, Liliacului, 
Dâmbului, Ștefan cel Mare (tronson 2) precum si pentru amenajare pistă de 
biciclete pe străzile A. Mureșanu, A. Iancu, Ștefan cel Mare, M. Viteazu, 
Stăvilarului, Simion Bărnuțiu, Unirii, Colonia Monchim, Cuza Vodă, Mălinului, 
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George Barițiu” în vederea depunerii cererii de finantare proiect integrat 
“Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș”, componenta B, 
conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
         
      Art. 2. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.  
 
       Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 
a contenciosului administrativ, actualizată. 
                                                           
                 Se comunică la: 
 - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
 - Primarul orasului Ocna Mures;  
            - MDRAP-PNDL; 
            - Biroul pentru achiziții publice 
            - Direcția economică; 
            - Biroul urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ. 
   

Ocna Mureş, 18.09.2018 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             SECRETAR ORAȘ, 
 DAN CIPRIAN TECAR                                                                    NICUȘOR PANDOR        
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