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ROMÂNIA                                                                                                                    

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr. 55 

       Din 28 decembrie 2017 
 

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.50/22 noiembrie 2017 

privind  aprobarea  indicatorilor tehnico economici    pentru obiectivul de investitii 

”Reabilitare Școală Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare, în comuna Ogra, 

județul Mureș” 

 

Consiliul local întrunit în ședință ordinară de lucru, 
 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 6787/ 15.12.2017 al Biroului Financiar Contabil-Resurse 

Umane, pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.50/22 noiembrie 

2017 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico economici    pentru obiectivul de investitii 

”Reabilitare Școală Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare, în comuna Ogra, județul 

Mureș”, 

-Rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local, 

Tinand cont de prevderile : 

- 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,   

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

completările ulterioare, 

-art.47 alin.(4) și art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, repubilcată, 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,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.50/22 

noiembrie 2017 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de 

investitii ”Reabilitare Școală Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare, în comuna Ogra, 

județul Mureș”, care urmează a avea următorul conținut : ”Se aprobă indicatorii  tehnico- 

economici  pentru obiectivul de investiții -Reabilitare Școală Generală cu 6 săli de clasă și 

grupuri sanitare, în comuna Ogra județul Mureș-   în valoare totală de 1.399.125,84 lei 

(inclusiv TVA), din care C+M  1.060.117,45  lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 și a 

Devizului general  cuprins în anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
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Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.50/22 

noiembrie 2017 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico economici    pentru obiectivul de 

investitii ”Reabilitare Școală Generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare în comuna Ogra, 

județul Mureș”, rămân neschimbate. 

Art.III Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Ogra si Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane.  

Art.IV Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ogra,Biroului Financiar 

Contabil-Resurse Umane, Instituţiei Prefectului -Judeţulul Mureş  și se aduce cunoştiinţă publică 

prin afişare. 

           

 
 

                                                                                              Contrasemnează                                                 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR, 

            Circa Călin-Cristian                                      Crefelean Anicuța-Ramona 

 


