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                 ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL   LOCAL 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 16 

privind insusirea Proiectului executat de catre S.C. MINESA – Institutul de  

Cercetări şi Proiectări Miniere S.A. in baza Contractului de lucrări înregistrat  

la Primăria orasului Ocna Mures cu nr. 16040/15.11.2012. 

 

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

de 31.01.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 50 din 18.01..2013, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu; 

           Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 17256/22,01,2013 ale Serviciului 

urbanism, tehnic, investii, disciplina in constructii, spatiu locativ 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 lucrări 

înregistrat la Primăria orasului Ocna Mures cu nr. 16040/15.11.2012;  

           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 : 
 

           Art. 1:  Se însuşeşte  Proiectul executat de catre S.C. MINESA – Institutul de Cercetări şi 

Proiectări Miniere S.A. in baza Contractului de lucrări înregistrat la Primăria orasului Ocna Mures 

cu nr. 16040/15.11.2012, pentru executarea lucrării de “amenajare teren in zona intersectiei dintre 

str. M. Eminescu cu str N. Iorga-portiunea afectata de scufundarea de teren din 22.12.2010 - 

reconstructie ecologica prin aducere la forma initiala a terenului” conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotarare.  

 

           Art. 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; 

       - S.C. MINESA – Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere S.A. cu sediul in Cluj Napoca, 

str. Tudor Vladimirescu, nr.15-17,jud. Cluj; 

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

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 

 

Ocna Mureş, 31.01.2013 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                          

                     CONSILIER,                                                                SECRETAR ORAS  

       JR. PAVEL GLIGOR PODARIU                                          JR. FLORINEL NICOARĂ  

 

 

 

 
 

PSN/PSN;EXPL.7;ANEXE:1                     NOTA: Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi pentru:16; 


