ROMÂNIA

Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 67
privind aprobarea trecerii sectorului de drum cuprins în Programul de
„Reabilitare şi modernizare-10.000 km. drumuri de interes judeţean şi drumuri de
interes local” , din administrarea Oraşului Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului
Ocna Mureş, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data
de 28.04.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.801/14.04.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş;
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Ocna Mureş la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea trecerii sectorului de drum cuprins în Programul de „Reabilitare şi
modernizare-10.000 km. drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local” , din
administrarea Oraşului Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, în
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului ;
- Referatul si raportul de specialitate nr.5409/22.04.2011 ale compartimentului pentru
urbanism, tehnic, investitii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
Având în vedere
- art.221, alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2, alin.(3) şi art.5, alin.(1)din Hotărârea Guvernului nr.251/2011 de aprobare a Normelor
metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii;
- art.12, alin.(1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1: Se aproba trecerea sectorului de drum cuprins în Programul de „Reabilitare şi
modernizare-10.000 km. drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local” , din administrarea
Oraşului Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, în administrarea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri, pe toată
perioada de execuţie a lucrărilor.
Art.2: Predarea-preluarea bunului se va face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat
între părţile interesate.
Art.3: Se împuterniceşte Primarului oraşului Ocna Mureş, prof. Drăguţ Augustin Iosif, să
semneze protocolul de predare-preluare.
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Prezenta hotărâre se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Consiliul judeţean Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
Ocna Mures, la 28.04. 2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUREL PĂŞTINĂ

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:17 .
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