ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREȘ
PRIMARUL
Nr.67 din 14.04.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei orașului Ocna
Mureș, corp 1 și corp 2, str. N. Iorga nr. 27”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata
prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureș, judeţul Alba, întrunit în şedinţă publică
___________________ la data de _________, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr.
_________________ de către primarul orașului Ocna Mureș, dl. Silviu Vințeler,
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr.6520/14.04.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea
teritoriului, protecția mediului, prin care se justifică necesitatea participării la finanțare în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - FONDUL LOCAL, AXA
I.3. - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate
la nivelul unităților administrativ-teritoriale, a depunerii proiectului “Reabilitarea moderată a
clădirilor Primăriei orașului Ocna Mureș, corp 1 și corp 2, str. N. Iorga nr. 27”, a descrierii
sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia;
-Raportul de specialitate ___________comun nr.___________ al Biroului pentru achiziții
publice și al Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna
Mureș;
- avizele _____________ ale comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.2 ale Consiliului local al
orașului Ocna Mureș;
- avizul ___________ al secretarului general al orașului Ocna Mureș dat proiectului de
hotărâre;
Ținând cont de prevederile:
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - FONDUL LOCAL, AXA
I.3. - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la
nivelul unităților administrativ-teritoriale;
- art.71 din O.U.G. nr.114/28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene;
- O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”d” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Se aprobă participarea la finantare in cadrul Planului Național de Redresare și
Reziliență, Componenta C10 - FONDUL LOCAL, AXA I.3. - Reabilitare moderată a clădirilor
publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
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Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului “Reabilitarea moderată a clădirilor Primăriei
orașului Ocna Mureș, corp 1 și corp 2, str. N. Iorga nr. 27, si descrierea sumara a investitiei
propuse a fi realizata prin proiect conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 3. Lotul 2 este format din clădirile situate administrativ în orașul Ocna Mureș, str.
Colonia Dumbrava nr. 4, str. Colonia Dumbrava nr.5 și str. Fabricii nr. 1.
Art. 4. Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului (Cererii de Finanţare) pentru
obiectivul de investiţii proiectului “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
multifamiliale din orașul Ocna Mureș - lot 2”, în cuantum de: 542.595,00 euro, respectiv
2.671.032,41 lei fără TVA, (3.178.528,57 lei inclusiv TVA).
Art. 5. Se aprobă finantarea tuturor cheltuielile neeligibile care asigură implementarea
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de
lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului “Renovarea energetică a clădirilor
rezidențiale multifamiliale din orașul Ocna Mureș - lot 2”.
Art. 6. - Se aprobă Anexa privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în
concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirilor (inclusiv a instalațiilor
aferente acestora), așa cum reiese din Raportul de audit energetic.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul orașului Ocna Mureș, domnul Silviu Vințeler.
Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenele și
condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Se comunică la:
- Instituția Prefectului judeţului Alba,
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Direcția economică;
- Biroul pentru achiziții publice;
- Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului;
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
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 ____________________________________________________________
Tehnored:SNP; Ex: 3. anexe: 1 ; Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ; abţineri:
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