
ROMÂNIA                                                                                                        
JUDEŢUL  MURES 
COMUNA OGRA 
CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Â R E A   nr. 30 
Din  13 iulie  2018 

 
Pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra 

nr.28/28.06.2018, privind aprobarea proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala 
Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de 

reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și 
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei” și a cheltuielilor legate de 

proiect 
 

Consiliul Local  al Comunei Ogra, intrunit in ședința de îndată, din data de  13 iulie 2018; 
Având în vedere: 
-Raportul de specialitate  al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, înregistrat cu nr.4280 / 

11.07.2018 la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei 
Ogra nr.28/28.06.2018, 

-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 Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.28/28.06.2018, privind aprobarea 

proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței 
energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de 
încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei” și a cheltuielilor legate de 
proiect, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Ogra nr.28 din 28 iunie 2018, rămân 
neschimbate. 

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului Comunei Ogra 
și Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 

Art.IV.  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/

