ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 23
privind aprobarea înregistrării în domeniul public al orasului Ocna Mures,
a bunurilor rezultate în urma investiţiei realizate din fondul I.I.D. pe anul 2012
“Reabilitare reţea apă potabilă pe str. Gheorghe Bariţiu din oraşul Ocna Mureş”

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data
de 28.02.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.167/20.02.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere adresa nr. 2888/25.01.2013 a Asociaţiei APA ALBA, înregistrată la Primăria
oraşului Ocna Mureş cu nr. 1486/31.01.2013, referatul şi raportul nr.1486/07.02.2013 ale Serviciului
pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spaţiu locativ si rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al orasului Ocna Mures coroborate cu prevederile cuprinse la art.136
din Constitutia Romaniei, art.554 şi art. 858 şi urm. din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, art. 3
şi secţiunea III, punctul 4. din Aneaxa Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice, actualizată, Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, actualizată;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c), art. 45, art 115 alin.(1) lit.b), art. 119 şi art. 121 din Legea
nr.215/13.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.: Se aprobă înregistrarea în domeniul public al orasului Ocna Mures, a bunurilor rezultate
în urma investiţiei realizate din fondul I.I.D. pe anul 2012 “Reabilitare reţea apă potabilă pe str.
Gheorghe Bariţiu din oraşul Ocna Mureş”, având cod de clasificare 1.8.6. şi o valoare de inventar de
18.963,19 lei conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă al oraşului Ocna Mureş
pentru bunurile rezultate în urma investiţiei realizate din fondul I.I.D. pe anul 2012 “Reabilitare reţea
apă potabilă pe str. Gheorghe Bariţiu din oraşul Ocna Mureş”, având cod de clasificare 1.8.6. şi o
valoare de inventar de 18.963,19 lei conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
către S.C. APA CTTA S.A. Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr.3, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului Alba cu nr. J01/36/1999, CIF RO 1755482.
Art. 3: 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;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina în constructii, spaţiu locativ;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- S.C. APA CTTA S.A. Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr.3;
Ocna Mureş, 28.02.2013
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Nota:consilieri în funcţie:17;prezenţi: 17, voturi pentru: 17.

