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Nr. 9907 din 28.09.2022 

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: ORAȘUL UNGHENI 

Astăzi, 28.09.2022, ORAȘUL UNGHENI, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă 

decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:  Proiect de hotărâre 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a  indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Modernizare DC 124 Vidrasău - Șăușa”.  

Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ, impactul 

scontat etc. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr. 52 din 21 iulie 2022 privind modificarea 

bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2022 au fost aprobate fondurile necesare elaborării 

documentației tehnice   faza D.A.L.I. pentru obiectivul ”Modernizare DC 124 Vidrasău - Șăușa”. 

La data de 22 august 2022 a fost predat de către prestator autorității contractante, 

documentația tehnică faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DC 124 Vidrasău - 

Șăușa”. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea documentației tehnico-economice 

și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției menționate mai sus la valoarea totală a investiției 

de 5.906.817,39 lei cu TVA din care C+M 4.897.057,95 lei cu TVA, conform devizului general, 

anexat la prezentul proiect de hotărâre. 

În urma verificării documentației și luând în considerare că aceasta a fost întocmită în 

conformitate cu prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):  

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;  

• studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate/DALI etc.) şi datele brute care au 

stat la baza lor;  

• textul complet al proiectului actului respectiv:  

• alte documente considerate relevante. 

Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaungheni.ro  



• la sediul instituţiei Orașul Ungheni str. Principală nr. 357, jud. Mureș   

• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu 

publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 10.10.2022. 

□ prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul 

https://www.primariaungheni.ro/informari/proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-documentației-

tehnico-economice-și-a-indicatorilor-tehnico-economici-ai-investiției-Modernizare-DC124 

Vidrasău-Șăușa/;  

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ungheni@cjmures.ro.; 

 □ prin poştă, pe adresa: Orașul Ungheni str. Principală nr. 357, jud. Mureș ;  

□ la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Orașul Ungheni str. Principală nr. 357, jud. Mureș, 

între orele 07:30-15:30. 

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Modernizare DC 124 Vidrasău - Șăușa”. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 

internet a instituţiei, la linkul https://www.primariaungheni.ro 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie 

legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.10.2022 . 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 

telefon: 0265-328.212, e-mail: ungheni@cjmures.ro, persoană de contact: Horhat –Turc Angelica 

 

 

Primar, 

Prodan Victor 

 

 

 

 


