
 
HOTĂRÂREA NR.210 

privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) cu titlul ”Modernizarea clădirii publice – 
Grădinița Nr. 3, Municipiul Mangalia, Județul Constanta” aferentă proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirii publice - Grădinița Nr. 3, Mangalia, județul Constanța” 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară din data de 31.08.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.250/27.08.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 
membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.47105/27.08.2020; 
• Referatul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R47105/27.08.2020; 
• Documentația tehnică întocmită de către S.C. Dicon Mid Construct S.R.L., faza D.A.L.I., proiect nr. CT -

1753/2017/actualizare; 
• Prevederile H.C.L. nr.115/18.07.2018 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Grădinița nr. 3, 
Municipiul Mangalia, județul Constanța” din cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare, reabilitare 
termică (clădire publică) și extindere Grădinița nr.3”; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Economice, Fonduri 
Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b)coroborat cu alin.(4), lit.d), alin.(7), lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 
alin.(1) lit.a), art.240, art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I) cu titlul ”Modernizarea clădirii publice – 
Grădinița Nr. 3, Municipiul Mangalia, Județul Constanta” aferentă proiectului ”Creșterea eficienței 
energetice a clădirii publice - Grădinița Nr. 3, Mangalia, județul Constanța”, întocmită de către S.C. DICON 
MID CONSTRUCT S.R.L. 
 
Art.2 Se aprobă Indicatorii tehnico – economici actualizați menționați în Documentația de Avizare Lucrări de 
Intervenție cu titlul ”Modernizarea clădirii publice – Grădinița Nr. 3, Municipiul Mangalia, Județul 
Constanta” aferentă proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice - Grădinița Nr. 3, 
Mangalia, județul Constanța”, întocmită de către S.C. DICON MID CONSTRUCT 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 3.106.457,88 lei cu 
T.V.A. inclus  din care C + M = 2.484.869,86 lei cu T.V.A. inclus. 
 
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 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință  și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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