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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA  

CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂREA  NR.211  

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I,  a indicatorilor  

tehnico economici și a devizului general pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare  

și modernizare Școala Generală clasele I-IV Uioara de Jos” 

         

     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la data de 

28.11.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 692/22.11.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere referatul nr.17083/26.11.2018 a Biroului Achiziții Publice şi raportul de 

specialitate favorabil comun nr. 17084/26.11.2018 al Biroului Achiziții Publice și Biroului Urbanism, 

tehnic, investiții, construcții, avizul nr. 17082/26.11.2018 ale Consiliului tehnico-economic din 

cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș, rapoartele 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, actualizată, 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 autorizarea executării lucrărilor de construcții, 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 aprobă documentația tehnico-economică faza DALI Proiect nr. 201/2018 pentru 

investiția  ,,Reabilitare și modernizare Școala Generală clasele I-IV Uioara de Jos”  întocmită de 

proiectantul general S.C. KLEVER SYSTEM SRL, conform anexei nr.1. 

         

        Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici cu descrierea sumară a investiţiei pentru  

obiectivul “Reabilitare și modernizare Școala Generală  clasele I-IV Uioara de Jos”, conform anexei 

nr 2. 
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         Art.3. Se aprobă devizul general pentru realizarea investiției ,,Reabilitare și modernizare 

Școala Generală  clasele I-IV Uioara de Jos“, conform anexei nr. 3. 

 

         Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

        

         Art. 5. Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.  

         

        Se comunică la: 

 - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 - Primarul orasului Ocna Mures;  

             - Direcția economică; 

             - Biroul Achiziții publice; 

             - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții. 

                                                                           

 

 

 

Ocna Mureş  28.11.2018 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETAR ORAȘ, 

   CSABA OROSZHEGYI                                                                       NICUȘOR PANDOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehnored:T.O.M, .Ex:6, anexe:3  Consilieri in functie:17; prezenti:16; voturi ,,pentru”(%): 16 (94,11%); voturi ,,contra”: 0; abţineri:0,  


