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   ROMANIA                                                                                                                                                    
   Judeţul Alba 
ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA NR 159 
 
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31.10.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1627 din 21.10..2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augustin Iosif; 
           Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii  domeniul public al 
orasului Ocna Mures a obiectivului ,,Extinderea retelei de apa in orasul Ocna Mures, pe str. O.Goga 
si str. Noua” in valoare de 30701,32 lei si scoaterea din domeniul public al orasului Ocna Mures a 
obiectivului ,,Alimentare cu apa Noslac” in valoare de 25457,12 lei”,  initiat de catre primarul 
orasului Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif;                                                                                         
            Văzând referatul şi raportul nr.14584/27.10.2011 al biroului pentru urbanism, tehnic, 
investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 
           Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007, coroborată cu Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

               Art.unic: - Se aproba trecerea in domeniul public al orasului Ocna Mures a obiectivului 
,,Extinderea retelei de apa in orasul Ocna Mures, pe str. O.Goga si str. Noua” in valoare de 30701,32 
lei si scoaterea din domeniul public al orasului Ocna Mures a obiectivului ,,Alimentare cu apa 
Noslac” in valoare de 25457,12 lei” 

 
            Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;        
          Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 

							Ocna	Mureş,	31.10	2011	
 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA,  
     PACURAR VALERICA                                                    SECRETAR ORAS OCNA MURES 
                                                                                                       JUR. FLORIN NICOARA 
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