
ROMÂNIA                                                                                                              
JUDEŢUL  MURES    
COMUNA OGRA 
CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Â R E A   nr. 31 
Din 13 iulie 2018 

 
Pentru modificarea art.III la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra 

nr.43/25.09.2017 
 

Consiliul Local  al Comunei Ogra, întrunit in ședința de indată, din data de 13 iulie 2018; 
Având în vedere: 
-Raportul de specialitate  al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane înregistrat cu 

nr.4281/11.07.2018  la proiectul de hotărâre pentru modificarea art.III  al Hotărârii Consiliului local al 
comunei Ogra nr.43/25.09.2017, 

-Rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 
-prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 3, 

Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B-clădiri publice, 
Ținând cont de prevederile: 
- 47 alin.(4)  și art.59 din Legea  nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
- art.44 alin.(1) al Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” și ”d” coroborat cu alin.(4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, 
pct.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 În temeiul art.45 alin.(2)  și al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația 
publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.I Articolul III la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.43/25.09.2017, pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.29 din 29 mai 2017 se modifică, acesta 
urmând a avea următorul conținut: 

” Se aprobă, conform devizului general al documentației tehnico economice faza DALI, 
indicatorii tehnico-economici ai investiției, astfel: valoarea totală a investiției este de 3.829.220 lei 
(inclusiv TVA), din care C+M 2.169.314,74 lei,” conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr.43 din 25 septembrie 2017 , rămân 
neschimbate. 

Art.III Cu data adoptării prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra 
nr.27/28.06.2018, privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra 
nr.43/25.09.2017. 

Art.IV Prezenta hotărâre  este în completarea H.C.L. nr.29/29.05.2017,cu modificările ulterioare. 
Art.V Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului Comunei Ogra 

și Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 
Art.VI  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Comunei Ogra, în termenul 

prevazut de lege, Primarului Comunei Ogra şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mures şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișare pe pagina de internet www.primariaogra.ro.  

                                                                                                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       SECRETAR, 
                     Szente Ioan                                               Crefelean Anicuța-Ramona 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 9  voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotriva” și 0 ”abțineri” 

Consilieri locali: în funcție:11, prezenți :9 

http://www.primariaogra.ro/

