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         R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORASUL OCNA MURES 

        CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR 126   

    privind aprobarea unui Regulament de organizare si functionare a depozitului de 

deseuri nepericuloase a orasului Ocna Mures, aprobarea tarifelor de depozitare a 

deseurilor nepericuloase, percepute in cadrul depozitului de deseuri nepericuloase Ocna 

Mures is aprobarea Contractului de prestare a serviciului de depozitare a deseurilor 

nepericuloase pe amplasamentul depozitului de deseuri Ocna Mures.  

        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.10862/24.09.2012 al Biroului Urbanism, Tehnic, 

Investitii, Constructii si Legea nr 101/25.04.2006, legea serviciului de salubrizare a localitatilor 

cu modificarile si completarile ulterioare, H.G R nr 349/21.04.2005 privind depozitarea 

deseurilor, Legea ne 211/25.11.2011 privind regimul deseurilor, Legea nr 51/08.03.2006 , legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice ; 

 

        În temeiul  art 45 al 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 Regulamentul de organizare si functionare a depozitului de deseuri 

nepericuloase a orasului Ocna Mures, conform anexei nr 1. 

           Art. 2: Se aproba tarifele de depozitare a deseurilor nepericuloase, percepute in cadrul 

depozitului de deseuri nepericuloase Ocna Mures, conform anexei nr 2.  

           Art.3: Se aproba. Contractul de prestare a serviciului de depozitare a deseurilor 

nepericuloase pe amplasamentul depozitului de deseuri Ocna Mures, conform anexei nr 3.                  

         Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  împuterniceşte  

primarul  oraşului  Ocna  Mureş,  jr. Silviu Vinţeler.        

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - 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 
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