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         R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

      CONSIOLIUL LOCAL        

 

 

HOTARAREA NR.125   

 

privind insusirea studiilor efecuate de catre executantul SC MINESA INSTITUTUL DE 

CERCETARI MINIERE SA Cluj-Napoca in baza contractului de servicii nr. 

8152/30/06/2011 etapa I, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, 

aprobarea executarii a unui numar de 8 foraje, in xona dintre str. N. Iorga si dealul 

Banta, de catre SC MINESA INSTITUTUL DE CERCETARI MINIERE SA Cluj 

Napoca, in vederea determinarii nivelului hidrostatic, conform etapei II, din anexa la 

contract, prelungirea termenului de predare a lucrarilor si studiilor finale asumate 

conform etapei II din anexa la contract pana la data de 15.11.2012 si incheierea unui act 

additional la Contractul nr 8152 din 30.06.2011   

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara  la 

data de 27.09.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.739 din 19.09.2012, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

 

        Avand in vedere referatul si  raportul nr.3651/20.09.2012 al Biroului Urbanism, Tehnic, 

Investitii, Constructii, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  ; 

 

        În temeiul articolului 36 alin 4 litera d si alin 6 lit a p-ctl 8, 45 ale Legii nr.215/23.04.2001 

privind administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

            Art.1: Se aprobă insusirea studiilor efecuate de catre executantul SC MINESA 

INSTITUTUL DE CERCETARI MINIERE SA Cluj-Napoca in baza contractului de servicii nr 

8152/30/06/2011 etapa I, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art. 2: Se aproba executarea unui numar de 8 foraje, in zona dintre str. N. Iorga si dealul 

Banta, de catre SC MINESA INSTITUTUL DE CERCETARI MINIERE SA Cluj Napoca, in 

vederea determinarii nivelului hidrostatic, conform etapei II, din anexa la contract.  

           Art.3: Se aproba prelungirea termenului de predare a lucrarilor si studiilor finale asumate 

conform etapei II din anexa la contract pana la data de 15.11.2012. 

          Art. 4: Se aproba incheierea unui act aditional la Contractul nr 8152 din 30.06.2012 prin 

care sa se modifice urmatoarele:  

         -obiectul contractului prin suplimentarea lucrarilor cu inca 8 foraje; 

         -termenul de executie si predare a lucrarilor si studiilor finale asumate conform etapei II 

din anexa , pana la data de 15.11.2012.   

           

            Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri inclusive cu redactarea si 

semnarea actului aditional  se  împuterniceşte  primarul  oraşului  Ocna  Mureş,  jr. Silviu 

Vinţeler.        

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
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       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul Urbanism, Tehnic, Investitii, Constructii ; 

    

 

Ocna Mureş, 27.09.2012 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 

    VINTELER ION                                                                          SECRETAR ORAŞ 

                                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat,  

EC TIUCA ORIAN MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RED/ DACT:T.O.M 

EX:5 ANEXE:3 

 

 

 

 

 
 


