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Comunicat 5 septembrie 2012 

 

Comunicat privind Şedinta de 
Consiliu Local din 30 august 2012 

 

Hotărârea nr. 112/30.08.2012 privind încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Local al oraşului 
Ocna Mureş prin Casa de Cultură "Ion Sângereanu" Ocna Mureş, Asociaţia "Raza Speranţei din Ardeal" şi Asociaţia 
"Tradiţii Uiorene" Ocna Mureş se referă la implicarea de tineri cu vârste cuprinse între 14-25 ani în activităţi de 
voluntariat în domeniul cultural, în domeniul mediului, în activităţi de conservare a meşteşugurilor tradiţionale şi în 
activităţi sportive. 

Hotărârea nr. 113/30.08.2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii 104/31.07.2008 privind 
închirierea unor utilaje stabileşte noile taxe speciale ce se vor percepe începând din 01.09.2012 de la solicitanţi 
persoane juridice sau fizice pentru incihirerea utilajelor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş - tractor cu 
remorcă, ifron şi buldoexcavator - la valoarea de 100 lei/utilaj/oră. 

Hotărârea nr. 114/30.08.2012 privind suplimentarea cheltuielilor ocazionate de sărbătoarea locală "Zilele 
oraşului Ocna Mureş" se referă la o suma de 4.050 lei proveniţi suplimentar din sponsorizări. 

Hotărârea nr. 115/30.08.2012 privind aprobarea noilor taxe şi impozite locale ce se vor aplica în anul fiscal 
2013 la nivelul oraşului Ocna Mureş se referă la faptul ca nivelul acestora se păstrează la nivelul celor din 2012, taxele 
noi ce apar vor avea o valoare minimă din valoarea prevăzută de legile ce le reglementează, iar două taxe au fost 
scăzute de 10 ori. 

Hotărârea 116/30.08.2012 privind propunerile ce vor fi inaintate prefectului judeţului Alba pentru atribuirea 
în proprietate a unor terenuri se referă la 3 terenuri ce urmează a fi atribuite în proprietate. 

Hotărârea 117/30.08.2012 privind organizarea în data de 14 septembrie 2012 a manifestării cultural-sportive 
"Cupa Primăriei oraşului Ocna Mureş la fotbal ediţia a III-a" prevede alocarea sumei de 2.000 lei pentru această 
activitate. La competiţie participă echipele primăriilor din oraşul Ocna Mureş şi comunele Unirea, Mihai Viteazu, 
Moldoveneşti, Mirăslău, Noşlac şi Lunca Mureş.  

Hotărârea 118/30.08.2012 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie a bugetului local aprobă contul 
trimestrial de execuţie al bugetului oraşului Ocna Mureş. 

Hotărârea 119/30.08.2012 privind rectificarea bugetului oraşului Ocna Mureş pentru 2012 cuprinde 
rectificările pe categorii de cheltuieli.  

Hotărârea 120/30.08.2012 privind aprobarea achiziţiei publice pentru executarea de "Lucrări de reparare 
drumuri agricole de acces spre păşuni" cod CPV 45233142-6 - Lucrări de reparare drumuri anunţă achiziţia publică 
pentru atribuirea acestui contract prin achiziţie directă criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. Există un caiet 
de sarcini anexat acestei hotărâri, lucrarea avand un termen de execuţie de 2 luni din momentul predării 
amplasamentului către executant. Lucrarea este necesară întrucât aceste drumuri prezintă numeroase gropi, sleauri 
provenite de la utilajele agricole si căruţe, nu au sanţuri de scurgere, toate aceste motive aratând că drumurile supuse 
obiectului hotărârii devin impracticabile în sezonul ploios. Lucrările se vor executa pe o lungime de 2 km, în Uioara de 
Sus, Uioara de Jos, Cisteiul de Mureş, Micoşlaca. Beneficiarul lucrării este oraşul Ocna Mureş. Caietul de Sarcini poate 
fi achiziţionat de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş. 
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Hotărârea 121/30.08.2012 privind aprobarea achiziţiei publice pentru prestări servicii "Servicii de topografie 
- ridicări topo DC 229 Ocna Mureş - Noşlac", cod CPV 74271800-7 servicii de topografie aprobă achiziţia publică pentru 
atribuirea contractului prezentat prin achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. Caietul de 
Sarcini pentru atribuirea lucrării poate fi achiziţionat dee la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş.  

Hotărârea 122/30.08.2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului de transport 
public local; aprobarea Caietului de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate; aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în 
oraşul Ocna Mureş. Această hotărâre a fost deja anunţată şi comentată. 

Hotărârea 123/30.08.2012 privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 9 întocmit de către S.C. Tulip Alba S.R.L. 
pentru lucrările de modernizare cartier SODA; aprobarea achiziţiei publice pentru executarea de "Lucrări de 
modernizare cartier SODA" cod CPV 45233220-7 - lucrări de îmbrăcare a drumurilor şi cod CPV 45223300-9 lucrări de 
construcţii de parcări aprobă respectivul proiect tehnic. De asemenea se aprobă achiziţia publică pentru atribuirea 
contractelor de execuţie pentru cele două lucrări menţionate, precum şi Caietele de Sarcini aferente. Acestea se pot 
achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş. 

Hotărârea 123/30.08.2012 privind aprobarea "delegării de gestiune prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare a oraşului Ocna Mureş şi a localităţilor componente şi aparţinătoare: Uioara de Jos, Uioara de Sus, 
Războieni - Cetate, Cisteiul de Mureş, Micoşlaca. Aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea delegării de 
gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare a oraşului Ocna Mureş. Delegarea de gestiune prin 
concesiune se face pentru o perioadă de 5 ani, prin procedura "licitaţie deschisă" criteriul de atribuire fiind "cea mai 
avantajoasă ofertă economică". Toată documentaţia necesară: documentaţia de atribuire, precum şi Caietele de 
Sarcini se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş. Serviciul public de salubrizare cuprinde: "Servicii 
privind deşeurile menajere", "Servicii de colectare a deşeurilor menajere", "Servicii de transport deşeuri menajere", 
Servicii de curăţenie stradală", Servicii de măturare a străzilor". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR – ORAŞUL OCNA MUREŞ 


