ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor şi studiilor necesare
pentru reabilitarea şi refuncţionalizarea corpurilor B, C, D şi E din Cetatea Oradea în vederea demarării celei de a
doua etape de reabilitare, refuncţionalizare şi introducere în circuitul turistic al Cetăţii Oradea – „Cetatea Oradea –
Centru multicultural şi multiconfesional european – Etapa II”
Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr.105977/16.02.2009 prin care Direcţia de Dezvoltare
Durabilă şi Finanţări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de
proiectare privind reabilitarea şi refuncţionalizarea corpurilor B,C, D şi E din Cetatea Oradea în vederea transformării
acesteia în „Centru multicultural şi multiconfesional european – Etapa a II-a”,
Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 –
Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul b - Poli de Dezvoltare Urbană,
Văzând prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de dispoziţiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), d) şi lit.e), alin.4 lit.a), d), alin.6 lit. a) pct.10, alin.7 lit.a, art. 45
alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
h o t ă r ă ş t e:
Art.1 Se aprobă reabilitarea Corpurilor B, C, D şi E din Cetatea Oradea în vederea funcţionalizării „ Centrului
multicultural şi multiconfesional european – Etapa a II-a”.
Art.2 Se aprobă elaborarea Planului Urbanistic Zonal, a releveelor, a studiului istoric şi de parament, a expertizei
biologice a materialului lemnos, a expertizei de umiditate a zidăriei, a expertizei tehnice, a studiului geotehnic, a completării
ridicării topografice, Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a analizei cost beneficiu, a planului de marketing,
a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, precum şi a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investiţii cu denumirea:
„Cetatea Oradea - Centrul multicultural şi multiconfesional – Etapa a II-a”, conform temei de proiectare cuprinsă în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi a contractării acestora potrivit O.U.G. nr. 34/2006.
Art.3 Se aprobă suportarea cheltuielilor pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal, a releveelor, a studiului istoric
şi de parament, a expertizei biologice a materialului lemnos, a expertizei de umiditate a zidăriei, a expertizei tehnice, a
studiului geotehnic, a completării ridicării topografice, Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a analizei cost
beneficiu, a planului de marketing, a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, precum şi a caietelor de sarcini, din bugetul
de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea.
Art.4 Se aprobă împuternicirea directorului executiv al Direcţiei de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări Externe pentru
a adopta toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea studiului de fezabilitate şi rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pentru elaborarea studiului de fezabilitate menţionat.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări
Externe si Direcţia Economica din cadrul Primăriei municipiului Oradea.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Direcţia de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări Externe
- Administraţia Imobiliară Oradea
- Direcţia Economică
- Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor
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