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       R O M Â N I A 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

          PRIMAR 

   Nr. 36/27.02.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 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 27.02.2020, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 106/21.02.2020, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;   

 

 Având în vedere  

 referatul de aprobare nr. 3300/27.02.2020 al Biroului achiziții publice, din care rezultă 

necesitatea aprobării Actului adițional nr. 2 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” 

 raportul de specialitate comun ______________ nr._______/___________ al Direcției 

economice și Biroului urbanism;  

 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș,  

 Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017 încheiat între partenerii 1. ORAȘUL OCNA 

MUREȘ, cu sediul în Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, județul Alba, codul fiscal 

4563228, având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1), UNITATEA MEDICO-

SOCIALĂ OCNA MUREȘ, aflată în subordinea Consiliului Local Ocna Mureș, cu sediul în 

orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, jud. Alba, codul fiscal 16054066, având 

calitatea de Partener 2, UAT JUDEȚUL ALBA, cu sediul în orașul Alba Iulia, P-ța I.I.C. 

Brătianu, nr. 1, jud. Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Partener 3, SPITALUL 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA, aflat în subordinea Consiliului Județean Alba, cu sediul 

în orașul Alba Iulia, bld. Revoluției 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. 
 prevederile cuprinse în HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, prevderile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice în 

clădirile 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. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

 Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. ___ din 27.02.2020 privind aprobarea 

Documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general pentru proiectul cu titlul “Creşterea eficienţei energetice în clădirea 

Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş” 

 

 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

          

 Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 

14364/21.09.2017 aferent Proiectului ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș”, conform modelului anexat, care face parte integrantă din prezentul proiect 

de hotărâre. 
 

 Art. 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect cu suma de 2.290.285,21 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 ”Creșterea 

eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș” din bugetul local al UAT orașul 

Ocna Mureș. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

actului adițional, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

              Se comunică la: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 Direcția economică; 

 Birou achiziții publice; 

 Consiliul județean Alba 

 Unitatea medico-socială Ocna Mureș; 

 Spitalul județean de urgență Alba. 

 

Ocna Mureş,  27.02.2020 

 

                         INIŢIATOR,               AVIZAT, 

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                           SILVIU VINȚELER                                               SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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