
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR 
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 29 februarie 2012, respectiv a  
Hotărârii Consiliului Local nr. 622 din 31 iulie 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 

realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea 

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 190910 din 24.04.2018, prin care Direcția 
Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 
29 februarie 2012, respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 622 din 31 iulie 2014, privind aprobarea indicatorilor 
tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea, 

În baza art. 43 alin (2) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, reactualizată, conform căreia 
ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții 
nou sau în continuare, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. 

Luând în considerare modificările legislative impuse prin abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 28 / 2008 
privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și 
a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și 
înlocuirea cu Hotărârea de Guvern nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
respectiv necesitatea reactualizării documentatiilor tehnico - economice și a devizului general,  

Ţinând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi  

completările ulterioare, documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se 
asigură integral de la bugetul local, se aprobă de Consiliile Locale.  

Văzând propiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 11 și ale art. 45 alin. 

(2) şi  ale art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea
H o t ă r ă ş t e:  

Art. I.  Se aprobă modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 29 februarie 2012, 
respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 622 din 31 iulie 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 
pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea, prin actualizarea 
indicatorilor tehnico – economici.

           Art. 1  Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului: 
Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

Beneficiari: Municipiul Oradea și SC RCS&RDS SA 

        Valoarea totală a investiției:                             43.200.940,85 lei fără TVA 

 Din care C+M:                  33.307.702,30 lei fără TVA 

       Durata de realizare a investiției:                       12 luni

Art. II. Celelalte articole rămân neschimbate. 

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar. 



Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituția Prefectului Județului Bihor 
- Primarul Municipiului Oradea
- Direcția Patrimoniu Imobiliar  
- Instituția Arhitectului Șef 
- Direcția Tehnică 
- SC RCS&RDS SA, prin grija Direcție Patrimoniu Imobiliar. 
- S.C. Administrația Domeniului Public SA Oradea 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 24 mai 2018
Nr. 525

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”” si 5 voturi “abtinere” 
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