
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                   
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA nr.42 
Din 29 august 2014 

   

privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.28/23.05 2014, modificata si 

completata prin HCL nr.38/22.07.2014  

 

Consiliul Local al comunei OGRA întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2014, 

         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3437/25.09.2014 al Biroului Financiar contabil-

Resurse umane, avizul comisiei de specilaitate nr.1 al Consiliului local,  

Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin Axa Prioritară 

3 -Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi 

a infrastructurii pentru formare profesională continuă reprezintă o oportunitate în vederea accesării 

unor fonduri europene care au ca scop dezvoltarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale prin finanţarea unor obiective de investiţii la unităţile de învăţământ din comuna 

Pogăceaua.  

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanatele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2),lit.b), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  

Completarile  ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART 1.  Modificarea art.2 al Hotărârii consiliului local nr.28 din 23 mai 2014, modificat prin 

HCL nr.38/22.07.2014, care urmează a avea următorul conţinut : „Se aprobă valoarea totală a 

proiectului EXTINDERE ŞCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI NOI DE CLASĂ ŞI GRUPURI 

SANITARE , în cuantum de 1.372.898,67 lei (inclusiv TVA).” 

ART.2 Modificarea art.3 al Hotărârii consiliului local nr.28 din 23 mai 2014 , modificat prin 

HCL nr.38/22.07.2014, care urmează a avea următorul conţinut: „Se aprobă contribuţia proprie în 

proiect a UAT –COMUNA OGRA in cuantum total de 702.665,65 lei  din care cheltuieli neeligibile 

ale proiectului in cuantum de 688.987,43 lei şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum  de 13.678,22 lei.” 

ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza primarul comunei 

Ogra, dl. Palaghie Marian si Biroul Financiar contabil-Resurse Umane.  

ART 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Ogra: 

- Institutiei Prefectului – Judetul Mures 

- Primarului comunei Ogra 

- Biroului Financiar contabil-Resurse umane 

- Afisare pe site-ul propriu; 

 

                      

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINTA,                                    Contrasemnează                                                     

                            Demeter Tiberiu                                                     SECRETAR, 

                                                                                             Crefelean Anicuţa-Ramona 

 

 

 

 

 

 

  


