ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 182
Privind însuşirea de către Consiliul local al orasului Ocna Mures a proiectului pentru lucrarea
,,amenajare teren Ocna Mureş în zona intersecţiei str. Mihai Eminescu cu str. N. Iorga-porţiunea
afectată de scufundarea de teren din 22.12.2010-Reconstrucţie ecologică prin aducerea la forma
iniţială a terenului şi aprobarea plăţii acestui proiect
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la
data de 12.12.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.2023 din 12.12.2012, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Avand in vedere: referatul şi raportul nr 16851/06.12.2012 al Biroului Urbanism, Tehnic,
Investitii, Constructii, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local aloraşului Ocna
Mureş coroborate cu Legea nr 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr
34/2006 cu modificările si completările ulterioare, HGR 925/2006 cu modificările si
completările ulterioare,
În temeiul articolului art 36 alin 5, alin.6 lit. a, punctul 8 si articolului 45 din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă însuşirea de către Consiliul local al orasului Ocna Mures a proiectului
întocmit de catre SC MINESA –Institutul de cercetări si Proiectări Miniere, pentru lucrarea
,,amenajare teren Ocna Mureş în zona intersecţiei str. Mihai Eminescu cu str. N. Iorga-porţiunea
afectată de scufundarea de teren din 22.12.2010-Reconstrucţie ecologică prin aducerea la forma
iniţială a terenului”.
Art. 2: Se aprobă plata proiectului menţionat la articolul 1.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul Urbanism, Tehnic, Investiţii, Construcţii ;
Ocna Mureş, 12.12.2012
AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

PRIMAR,
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