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COMUNA OGRA 
CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  43 
Din data de 29.08.2014 

 
privind aprobarea diminuarii valorii contractului de lucrari nr. 13 din 25.07.2013 

incheiat intre Comuna Ogra si SC Drumserv SA, avand ca obiectiv “Lucrari de asfaltare 
in comuna Ogra, judetul Mures”  

 
Consiliul Local  al Comunei Ogra, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2014; 

 Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea diminuarii valorii contractului 
de lucrari nr. 13 din 25.07.2013 incheiat intre Comuna Ogra si SC Drumserv SA, avand ca 
obiectiv “Lucrari de asfaltare in comuna Ogra, judetul Mures”,  proiect elaborat din iniţiativa 
Primarului comunei Ogra, domnul Marian Palaghie;  
 În baza  Raportului de specialitate nr.3438/25.08.2014 al Biroului Financiar contabil-
Resurse Umane, privind aprobarea  diminuarii valorii contractului de lucrari nr. 13 din 
25.07.2013 incheiat intre Comuna Ogra si SC Drumserv SA, avand ca obiectiv “lucrari de 
asfaltare in comuna Ogra, judetul Mures” si a avizului comisiei de specialitate a consiliului 
local, 
 Avand in vedere HCL nr.33/29.07.2013, privind aprobarea documentatiei tehnico 
economice si a indicatorilor tehnico economici ai investitiei “Lucrari de asfaltare a strazilor din 
localitatea Ogra,judetul Mures”, 
 Avand in vedere Nota de fundamentare cu numarul de inregistrare 2640 din 24.06.2014 
privind actul aditional nr. 1 la contractual de lucrari nr. 13 din 25.07.2013, avand ca obiect 
“Asfaltarea strazilor din comuna Ogra, judetul Mures” , 

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit d), alin.(6) pct.13 ale art. 45 
alin. (2) lit. e), art.49, art. 63 alin. (1) lit. c) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) 
şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1.  Aproba renuntarea unor lucrari in suma totala de 357.002,70 lei privind zona 

centrala, strada Romaneasca respectiv strada Muresului din comuna Ogra, lucrari ce fac 
obiectul contractului nr. 13/25.07.2013. 

Art. 2. Aproba diminuarea valorii contractului de lucrari nr. 13/25.07.2013 cu valoarea 
lucrarilor renuntate conform art. 1, noua valoarea a contractului de lucrari nr. 13/25.07.2013 
fiind de 1.805.005,57 lei, conform actului aditional  nr.1 la contractul de lucrari. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
Comunei Ogra si Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane . 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Comunei Ogra, în 
termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Ogra , Biroului Financiar Contabil-Resurse 
Umane, Instituţiei Prefectului Judeţului Mures şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare pe 
pagina de internet www.primariaogra.ro.  
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