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          R O M Â N I A 

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL  

HOTARAREA NR 159 

privind  modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local al orasului Ocna Mures nr 122/2012 in 

sensul ca serviciul de transport public local se atribuie prin hotarare de dare in administrare 

(gestiune directa) si nu prin contract de delegarea gestiunii si aprobarea modelului caietului de 

sarcini al licentei de traaseu.conform anexei nr 1.   
          

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

data de 25.10..2012 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.875/25.10..2012, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu; 

Având în vedere referatul  si raportul nr. 14866/ 25.10.2012   al Compartimentului 

Coordonare Transport Public local, rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

orasului Ocna Mures coroborate cu dipozitiile cuprinse in Legea nr 51/2006-Lege privind serviciile 

comunitare de utilitati publice, Ordinul 353/2007-Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii serviciilor de transport public local nr 92/2007.   

            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.1:  - Se aproba modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al orasului Ocna 

Mures nr 122/2012  in sensul ca serviciul de transport public local se atribuie prin hotarare de dare 

in administrare (gestiune directa) si nu prin contract de delegarea gestiunii. 

         Art2.  – Se aproba modelul caietului de sarcini al licentei de trseu conform anexei nr 1 la 

prezenta hotarare.   

          Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.  

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       -Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Ocna Mureş; 

         Ocna Mureş 25.10.2012 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZA, 
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EX:3;ANEXE:3;                                  Nota: consilieri in functie:17; prezenti:17, voturi pentru:17. 


