ROMÂNIA
Judetul Alba
Orasul Ocna Mures

Consiliul local
HOTARAREA NR 56
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă
ORDINARA la data de 26.04.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.345 din
19.09.2007, de către Primarul oraşului Ocna More;
LUÂND ÎN DEZBATERE: "Proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE
FEZABILITATE REACTUALIZAT AL PROIECTULUI « Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba » iniţiat de către dl.primar al oraşului
Ocna Mureş, PROF. Dragut Augustin Iosif;
VĂZÂND: - referatul si raportul nr. 4442/24.04.2012 al biroului pentru urbanism,
tehnic, investitii, disciplina in constructii;
AVÂND ÎN VEDERE - dispozitiile cuprinse în Legea nr.215/23.04.2001 privind
administratia publică locală, republicată, coroborate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
României nr.34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată prin Legea nr.337 din 17.07.2006, a HGR nr.925 din 19.07.2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Legea nr.500 din 13.08.2002 privind
finanţele publice, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele
publice locale, modificată şi aprobată prin Legea nr.108 din 16.04.2004 ;
ÎN TEMEIUL dispoziţiilor art.45 p-ctul 1 din Legea nr. 215/23.04.2001 - legea
administratiei publice locale, republicată;
HOTÃRÃSTE:
Articol unic: Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE REACTUALIZAT AL
PROIECTULUI « Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Alba »
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste Primarul orasului Ocna
Mures .
Se comunică :

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;

Primarului oraşului Ocna Mureş;

Biroul Urbanism,. Tehnic, investitii, constructii
Ocna Mureş, 26.04.2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ING. POPA IOAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL ORASULUI OCNA MURES
JUR. FLORIN NICOARA

REDACTAT,
EC TIUCA ORIAN MIHAELA

RED/DACT:T.O.M
EX:5

NOTA:consilieri in functie:17; prezenti:15; voturi pentru:15.

