ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 122
privind aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului Ocna Mure; cu S.C. APA CTTA S.A. Alba în
vederea realizării în comun a lucrării de interes public local “Branşamente la reţeaua de apă în
localităţile Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca”

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.06.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.582/18.06.2013 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr. 10642/27.06.2013 ale Serviciului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, raportul Serviciului buget-comntabilitate,
resurse umane şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu Legea nr.51/2006
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizată, Legea nr. 241/2006 a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare, actualizată şi Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(6) lit. a) punctul 14., alin.(7) lit.a), art. 45 şi art. 115 din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se aprobă asocierea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş cu S.C. APA CTTA S.A.
Alba în vederea realizării în comun a lucrării de interes public local “Branşamente la reţeaua de apă
în localităţile Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca”.
(2) Valoarea totală a lucrării este de 95.000 lei cu TVA, din care contribuţia Oraşului Ocna Mureş
constând în contravaloarea materialelor necesare este de 47500 lei cu TVA şi contribuţia S.C. APA
CTTA S.A. Alba constând în contravaloarea manoperei executate în regie proprie este de 47.500 lei cu
TVA.
(3) Forma contractului de asociere, însuşită de consiliul local, este cea prezentată în anexa – parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de asociere se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinteler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Serviciul buget-comntabilitate, resurse umane
Ocna Mures, 28.06.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
ING. STĂNESCU VASILE
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORIN

TOM/TOM Ex:3; anexe:1.

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:13; Voturi ,,pentru”: 13.
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