
 
HOTĂRÂREA NR.177 

privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente 
proiectului: „EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STRADAL – MANGALIA, STR. OITUZ – (DJ391)” 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.193/18.06.2020 init iat de ca tre Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hota ra re, î nregistrat cu nr.33264 din 18.06.2020; 
• Raportul de specialitate al Direct iei Achizit ii, Investit ii s i Programe de Dezvoltare din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.R33264/18.06.2020; 
• Documentația tehnică întocmită de către S.C. MinCons S.R.L., faza S.F., Proiect nr.24/2020; 
• Certificatul de urbanism nr.337/03.06.2020 emis în scopul întocmirii documentaţie tehnice: Întocmire 

documentație tehnică "Extindere iluminat public stradal Municipiul Mangalia: Str. Oituz – zona de 1400 m pe 
DJ 391 de la strada Munteniei spre Albești"; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare s i cont inutul cadru al documentat iilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investit ii finant ate din fonduri publice, cu modifica rile 
s i completa rile ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului s i Juridica  s i al Comisiei Economice, Fonduri 
Structurale Europene, Turism s i 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.57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă documentația tehnică (faza S.F.) aferentă proiectului „EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC 
STRADAL – MANGALIA, STR. OITUZ - (DJ391)”, întocmită de către S.C. MinCons S.R.L. 
 

Art.2 Se aprobă Indicatorii tehnico – economici menționați în Documentația tehnică (faza S.F.) aferentă 
proiectului: „EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STRADAL – MANGALIA, STR. OITUZ - (DJ391)”, întocmită de către 
S.C. MinCons 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 542.185,91 lei cu 
T.V.A., din care C+M = 514.248,62 lei cu T.V.A. 
 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re direct iilor s i serviciilor de 
specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Institut iei Prefectului – Judet ul 
Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri publice pentru a fi adusa  la cunos tint a 
ceta t enilor municipiului. 

 

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