
ROMÂNIA                                                                                                       
JUDE UL MURE  
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOT RÂREA nr.23 

       Din 27 aprilie 2017 
 

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico economici    pentru obiectivul de investitii ” 
Modernizarea str zilor din comuna Ogra- DC 126 km 0 +000 – 6+ 535” 

 
Consiliul local întrunit în edin  ordinar  de lucru, 

 
Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr.2081/ 18.04.2017 al Biroului Financiar Contabil-Resurse 

Umane, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” 

Modernizarea străzilor din comuna Ogra - DC 126 km 0 +000 – 6+ 535”, 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

comunei Ogra, 
Tinand cont de : 
-prevederile OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 

locală, cu modificările și completările ulterioare si ale Ordinului nr.1851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 
locală,republicat, cu modificarile și completările ulterioare,   

-prevederile art.44 alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), alin.(6) pct.11 si 13, art.45 alin.(2) precum 
şi ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
HOT R ŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici  pentru obiectivul de investiții ” 

Modernizarea străzilor din comuna Ogra - DC 126 km 0 +000 – 6+535”,  în valoare totală 
de 7.810.935,09 lei (inclusiv TVA), din care C+M  6.654.242,00  lei (inclusiv TVA), 
conform anexei nr.1 si a Devizului general  cuprins in anexa nr.2, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Ogra si Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane.  

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ogra,Biroului Financiar 
Contabil-Resurse Umane, Instituţiei Prefectului -Judeţulul Mureş  și se aduce cunoştiinţă 
publică prin afişare. 

 
                  
                PRE EDINTE DE EDIN ,                                         Contrasemnez   
                         Neac a Teodor                                                           SECRETAR, 
                                                                                                 Crefelean Anicu a-Ramona 

 
 


