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HOTĂRÂREA NR. 24 

Din 21 mai 2014 

 

privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii: „REABILITARE PARTE CAROSABILA STRADA MURESULUI,  ORASUL 

UNGHENI, JUDETUL  MURES“ 

              

 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 21 mai 2014, 

Având în vedere expunerea de motive nr. 3197/17.05.2014 întocmită de primarul oraşului 

Ungheni, raportul de specialitate nr. 3196/17.05.2014 întocmit de Pătran Aurelian, administrator 

public și Marocico Vasile, diriginte de șantier, prin care se propune aprobarea documentatiei 

tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru obiectivul de investitii: „REABILITARE 

PARTE CAROSABILA STRADA MURESULUI, ORASUL UNGHENI, JUDETUL 

MURES“, continand principalele caracteristici si indicatori tehnico-economici ai obiectivului; 

         Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de 

cele 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

            Avand  in vedere  prevederile art. 44 ale Legii  nr. 273/2006  privind finantele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare si ale  Legii nr. 500/2002 privind finantele 

publice; 

          In temeiul prevederilor  art. 36, alin. (2), litera „b“ coroborat cu art. 36, alin. (4), litera „d“, 

ale art. 45, alin. (2) litera „e“ si ale art. 115, alin. (1), litera „b“ din Legea nr. 215/2001  privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1. Se însușește si se aprobă proiectul tehnic si indicatorilor tehnico-economici  pentru 

obiectivul de investitii: „REABILITARE PARTE CAROSABILA STRADA MURESULUI, 



ORASUL UNGHENI, JUDETUL MURES“, la valoarea rezultata din Anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

         Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

                    - Institutiei Prefectului Judetului Mures,  

                    - Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

   - Responsabilului cu achizițiile publice, 

   - D-lui Pătran Aurelian, administrator public, 

                     - D-lui Marocico Vasile, diriginte de șantier, 

    

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 21 mai 2014 
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