ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 40
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
31.03.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.741 din 23.03.2011 de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea executarii de lucrari de compactare a
deseurilor depozitate in cadrul rampei ,,Batalul de la Valea Ciungii” si de acoperire a acestora cu un strat
de sol pe suprafata de 1,25 ha, cu exceptia zonei aflata in exploatare cca 1,25 ha, lucrari care vor fi
executate gratuit de catre S.C Euro Banat Eco S.R.L initiat de catre primarul orasului Ocna Mures, prof.
Drăgut Augustin Iosif;
Vazand: nota de constatare nr.8/27.05.2010 a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul regional
Sibiu precum şi referatul şi raportul nr.4331 din 29.03..2011 inaintate de catre Serviciul administrarea
domeniului public si privat al oraşului Ocna Mureş;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările ulterioare, coroborata cu O.U.G nr 195/2005
privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă executarea de lucrari de compactare a deseurilor depozitate in cadrul rampei
,,Batalul de la Valea Ciungii” si de acoperire a acestora cu un strat de sol pe suprafata de 1,25 ha, cu
exceptia zonei aflata in exploatare cca 1,25 ha.
(2) Furnizarea cantităţii de sol necesar executării lucrarii precum şi nivelarea şi compactarea
acestuia vor fi asigurate gratuit de catre S.C Euro Banat Eco S.R.L.
Art.2: (1) Executarea lucrărilor aprobate conform articolului precedent va putea începe numai după
obţinerea acordului de mediu în acest sens, de către S.C Euro Banat Eco S.R.L
(2) Fiecare transport va fi însoţit de buletin de analiză a solului transportat, depozitat şi compactat.
Art.3: - Se deleagă domnul ing. Avram Septimiu – angajat al Primăriei oraşului Ocna Mureş să
verifice începlinirea de către prestatorul S.C Euro Banat Eco S.R.L. a obligaţiilor privind buletinele de
analiză a solului şi cele privind protecţia mediului.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea contractului de
furnizare de produse şi prestări servicii se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut
Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul Administrarea domeniului public si privat;
Ocna Mureş 31.03.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUREL PĂŞTINĂ
PSN/PSN, ex.6, annexe:0.
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NOTĂ:

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16 ; Voturi “pentru”: 15;

