
 
HOTĂRÂREA NR.176 

privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente 
proiectului: „AMENAJARE PARCAJ STRADA OITUZ, NR. 69A (fost CT nr.11)” MUNICIPIUL MANGALIA 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinarădin data de 25.06.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre nr.162/13.05.2020 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat cu nr.25875 din 13.05.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R25875/13.05.2020; 
• Documentația tehnică întocmită de către S.C. DRUMPROIECT MACRI S.R.L., faza S.F., Proiect 

nr.7/2020; 
• Certificatul de urbanism nr.193 din data 17.03.2020 emis în scopul întocmirii documentaţie tehnice: 

„AMENAJARE PARCAJ STRADA OITUZ, NR. 69A (fost CT nr. 11)”; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
• Prevederile H.G. 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; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Economice, Fonduri 
Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), lit.c) și lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.d), alin.(6) lit.c), 
alin.(7) lit.k), art.139 alin.(3) lit.e), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă documentația tehnică (faza S.F.) aferentă proiectului: „AMENAJARE PARCAJ STRADA OITUZ, 
NR. 69A (fost CT nr. 11)” MUNICIPIUL MANGALIA, întocmită de către S.C. DRUMPROIECT MACRI S.R.L. 
 

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici menționați în documentația tehnică (faza S.F.) aferentă 
proiectului: „AMENAJARE PARCAJ STRADA OITUZ, NR. 69A (fost CT nr. 11)” MUNICIPIUL MANGALIA, 
întocmită de către S.C. DRUMPROIECT MACRI S.R.L. conform anexei care se constituie parte integrantă din 
prezentul act administrativ.  
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală rezultată din devizul general al investiției în cuantum de 279.612,80 lei cu 
T.V.A., din care C+M = 217.294,20 lei cu T.V.A. 
 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 
Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la 
cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  0voturi 
”abținere”, din nr. de16 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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