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          R O M Â N I A 

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

          Consiliul local  

 

 HOTĂRÂREA NR 161 

privind insusirea Studiilor executate de catre I.N.C.D.P.M Bucuresti in baza Contractului de servicii 

inregistrat la Primaria orasului Ocna Mures cu nr 7898/23.06.2011 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de indata la data 

de 31.10.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1359   din 31.10..2012, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş,jr Vinteler Silviu; 

           Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr 3826/19.10.2012 ale Serviciului 

urbanism, tehnic, investii, disciplina in constructii, spatiu locativ, Procesul-Verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr.14882/25.10.2012, Raportul non-tehnic comunicat de catre I.N.C.D.P.M 

Bucuresti si inregistrat la Primaria Ocna Mures cu nr 15117 din 31.10.2012,  si avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al orasului Ocna Mures, coroborate cu Legea nr 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, OUG nr 34/19.04.2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 

completarile ulterioare, H.G.R nr 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirera contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 

prevazute in O.U.G nr 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile cuprinse in 

Contractul de servicii inregistrat la Primaria orasului Ocna Mures cu nr 7898/23.06.2012;  

           În temeiul art.36, alin (5), alin (6) lit.a), p-ctul 8 si art 45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

           Articol 1.:(1) - Se insusesc Studiile intocmite de catre Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Protectia Mediului –I.N.C.D.P.M Bucuresti in baza Contractului de servicii 

inregistrat la Primaria orasului Ocna Mures cu nr 7898/23.06.2011, conform anexelor care fac parte 

integranta din prezenta hotarare.  

     (2) Se aproba efectuarea platii studiilor identificate la alineatul precedent conform sumelor 

prevazute in contract.  

           Articol 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu.      

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       -Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului-I.N.C.D.P.M  cu sediul in 

Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr 294, sector 6. 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina in  constructii, spaatiu locativ; 

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 

       - Compartimentul achizitii publice 

         Ocna Mureş, 31.10.2012 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 

 VINTELER ION                                                            SECRETAR ORAS OCNA MURES 

                                                                                                       JR. NICOARA FLORIN  
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