ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.124 /2017
privind modificarea HCL nr.99/2017 referitoare la aprobarea documentaŃiei
tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru
proiectul „Creşterea eficientei energetice a clădirii atelier şcoală + sală de
gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului NaŃional “Aurel Vlaicu” din
municipiul Orăştie”
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.129/2017, expunerea de motive a Primarului
Municipiului Orăştie nr.7125/13.06.2017 şi raportul Biroului Dezvoltare locală şi
proiecte nr.7126/13.06.2017;
- Programul OperaŃional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea
tranziŃiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiŃii 3.1
- Sprijinirea eficienŃei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, şi în sectorul locuinŃelor, OperaŃiunea B - Clădiri publice;
În baza prevederilor H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conŃinutul-cadru
al
documentaŃiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale art.V din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative
În temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(4), lit.d şi art.45,
alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – (1) Se modifică documentaŃia tehnico-economică faza DocumentaŃie de
Avizare a Lucrărilor de IntervenŃie (DALI), pentru proiectul „Creşterea eficienŃei
energetice a clădirii atelier şcoală + sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul
Colegiului NaŃional “Aurel Vlaicu” din municipiul Orăştie”, aceasta constituind
anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se modificã indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Creşterea
eficienþei energetice a clãdirii atelier şcoalã + salã de gimnasticã + sãli de clasã din
cadrul Colegiului Naþional “Aurel Vlaicu” din municipiul Orãştie” aprobaþi prin HCL
nr.99/2017 şi modificaþi ulterior prin HCL nr.118/2017, aceştia constituind anexa
nr.2 la prezenta hotãrâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul
şi DirecŃia tehnică – Birou Dezvoltare Locală şi Proiecte din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice – Birou de Dezvoltare locală şi Proiecte.
Orăştie, 16.06.2017

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa extraordinară din data de 16 iunie 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (17 prezenŃi).

