
 1

           R O M Â N I A 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
      CONSILIUL  LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 122  
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,  
 
 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
30.08.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.673/23.08.2012, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
       Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 9832/28.08.2012, referatul nr. 
9831/28.08.2012 şi raportul nr.9824/28.08.2012 toate ale compartimentului pentru coordonarea 
transportului public local, referatul nr. 9904/30.08.2012 al Serviciului buget-contabilitate, resurse 
umane, referatul nr. 9913/30.08.2012 al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi 
privat al oraşului Ocna Mureş şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 
Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei 
Administrative pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii 
nr.92/2007, cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 972/2007 al Ministrului Transporturilor privind 
aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de  
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea 
Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 
transport public local, Hotărârea nr.106/30.07.2012 privind înfiinţarea, în subordinea Consiliului 
local al oraşului  Ocna Mureş, a Serviciului de Transport Public Local  
         În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 14 şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art.1: Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului de transport public local şi 
modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului public de administrare a domeniului 
public şi privat al oraşului Ocna Mureş – servicii aflate în subordinea Consiliului local al oraşului 
Ocna Mureş, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 

        Art.2: - Se aprobă Caietul de sarcini nr. 9824/28.08.2012 pentru delegarea gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul oraşului Ocna Mureş, inclusiv 
traseele de transport şi tarifele ce vor fi practicate, conform anexei nr. 4 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 

        Art.3: Se aprobă atribuirea directă, fără licitaţie publică, pe o durată de 6 ani, a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local în oraşul Ocna Mureş, către  Serviciul de 
transport public local aflat în subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, conform anexei nr. 
5 - Studiul de oportunitate nr. 9383/17.08.2012 pentru delegarea activităţii de transport public local, 
însuşit de consiliul local. 
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        Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 
contractului de delegare prin atribuire directă a serviciului de transport public local se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        
 

          Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 
       - Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş; 
       - Serviciul de transport public local; 
 

Ocna Mures, 30.08.2012 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZA, 
                 PROF. ION VINŢELER                                                    SECRETAR ORAŞ 

                                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.5;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:15;  
 

 
 


