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        R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

      Nr. 19/07.02.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea devizului general revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, ai 

investiției 

“REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU 

DE MUREȘ ȘI MICOȘLACA“ 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă _________, la 

data de ______________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ______/__________, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 Având în vedere: 

  referatul de aprobare nr. 1984/07.02.2022 întocmit de către Compartimentul organizarea și 

amenajarea teritoriului, protecția mediului privind necesitatea aprobării Devizului general 

revizuit al proiectului, a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, ai investiției“REȚEA DE 

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU DE 

MUREȘ ȘI MICOȘLACA“ 

 Avizul favorabil nr. 1983/07.02.2022 al Consiliului tehnico-economic al orașului Ocna 

Mureș; 

 raportul de specialitate________ nr.______/________ al ___________________________; 

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

Mureș; 

 Hotărârea nr.150/12.10.2021 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș privind aprobarea 

Proiectului tehnic, Devizului general estimativ al proiectului, a indicatorilor tehnico-

economici precum și a cererii de finanțare în vederea includerii la finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny” pentru finanțare nerambursabilă a investiției “REȚEA 

DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE CISTEIU DE 

MUREȘ ȘI MICOȘLACA“, 

  HG. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  O.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii  „Anghel Saligny”;    

  Ordinul MDLPA nr. 1321/2021pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor 

de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții „Anghel Saligny“; 

 Ordinul MDLPA nr. 1333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului national de investitii „Anghel  Saligny“, pentru categoriile de 

investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

95/2021; 

       - OUG.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice si a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 

       - OG.15/2021privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

 În temeiul art.129, alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art. 1.  Se aprobă devizul general revizuit al investiției „Rețea de canalizare menajeră în 

localitățile aparținătoare Cisteiu de Mureș și Micoșlaca” executat de S.C. ADI CONFORT  
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INSTAL SRL Alba Iulia, conform Anexei nr.2.1. din Norma 1333/21.09.2021 privind Programul 

Național de Investiții ,,Anghel Saligny’’, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta. 
 

 

           Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici revizuiți ai investiției „Rețea de canalizare 

menajeră în localitățile aparținătoare Cisteiu de Mureș și Micoșlaca” în baza proiectului tehnic 

executat de SC MURO INSTAL SRL și a devizului general estimativ executat de SC ADI 

CONFORT INSTAL SRL, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta. 

 

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
 

              Se comunică la: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 Direcția economică; 

 Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului 

 

Ocna Mureş,  07.02.2022 

 

                   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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