
                                              
ROMANIA 

JUDETUL MURES 

COMUNA COROISINMARTIN 

CONSILIUL LOCAL 

 
 HOTĂRÂREA NR.35 

Din 28.10.2022 

privind aprobarea devizului general actualizat faza PT ȋn baza OUG 

nr.64/2022 si a Ordinului 1586/2022 pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare, extindere şi dotare infrastructură educatională pentru 

învăţământ obligatoriu, unitate situată în satul Coroisinmărtin şi satul 

Odrihei, comuna Coroisȃnmӑrtin”. 
 

Consiliul Local al comunei Coroisȃnmӑrtin ȋntrunit ȋn ședințӑ ordinarӑ ȋn 

data de 28.10.2022; 

  Avȃnd ȋn vedere referatul de aprobare nr.2111 din 21.10.2022 al primarului 

comunei Coroisȃnmӑrtin, raportul de specialitate al compartimentului contabilitate 

și resurse umane nr.2180 din 27.10.2022 și avizele favorabile al comisiilor de 

specialitate; 

 In baza prevederilor Ordonanței de Urgențӑ a Guvernului nr.64/2022 și 

modificarea Anexei ,,Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea 

fondurilor ȋn cadrul Programului Național Regional 2014-2020”, aprobatӑ prin 

Ordinul ministrului dezvoltӑrii regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu 

modificӑrile și completӑrile ulterioare, precum și a anexei la cest ordin – 

Metodologia privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale ȋn cadrul 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 

nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și valorii devizelor generale ȋn cadrul 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile; 

 In conformitate cu prevederile art.1, alin.(2), art.3, art.4, art.5, alin(2) din 

HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificӑrile și completӑrile ulterioare, Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificӑrile și completӑrile 

ulterioare, Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificӑrile și 

completӑrile ulterioare; 



 Luȃnd act de prevederile art.6, alin.3 și art.30 alin.1 lit c din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnicӑ legislativӑ pentru elaborarea actelor 

administrative, republicatӑ, cu modificӑrile și completӑrile ulterioare, 

In baza art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, republicată; 

 In temeiul prevederilor art.129, alin.1, alin.4, lit.d, alin.7, lit.a), art.136, 

alin.1 și alin.2, corroborate cu art.139, alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din 

Ordonanța de Urgențӑ a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificӑrile și completӑrile ulterioare 

 

Hotӑrӑște : 

 

ART 1. Se aprobӑ devizul general actualizat faza PT ȋn baza OUG nr.64/2022 si a 

Ordinului 1586/2022 pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, extindere şi dotare 

infrastructură educatională pentru învăţământ obligatoriu, unitate situată în satul 

Coroisinmărtin şi satul Odrihei, comuna Coroisinmartin” conform Anexei care face 

parte integrantӑ din prezenta hotӑrȃre. 

ART.2. Cu ducerea la ȋndeplinire a prezentei se ȋncredințeazӑ primarul comunei 

Coroisȃnmӑrtin.  

 

Un exemplar din prezenta hotӑrȃre se comunicӑ : 

- Instituției Prefectului – județul Mureș; 

- Primarului comunei Coroisȃnmӑrtin; 

- Compartimentului contabilitate și resurse umane; 

- Spre afișare. 

 

Președinte de ședințӑ, 

Gȃndilӑ Doru 

 

                     Contrasemneazӑ : 

                                                   SECRETAR GENERAL, POP MIRCEA 

 

 

 

 

 

 

Adoptatӑ cu 10 voturi ,,pentru” din 11 consilieri 


