ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 161
privind scoaterea din funcţiune, casarea, demolarea obiectivului “Staţie de epurare” a
oraşului Ocna Mureş; valorificarea, prin vânzare la licitaţie publică cu strigare, a
deşeurilor feroase rezultate în urma demolării Staţiei de epurare Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 26.09.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1035/17.09.2013 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler
Având în vedere
 Adresa nr. 576/25.09.2013 a S.C. APA CTTA S.A. Alba – Sucursala Ocna Mureş, înregistrată
la Primăria Ocna Mureş cu nr.14801/25.09.2013;
 Referatul şi raportul nr. 14741/24.09.2013 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii,
disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
 procesul verbal nr.14822/26.09.2013 al Comisiei de evaluare constituită prin Dispoziţia nr.
1036/24.09.2013;
 referatul nr.14837/26.09.2013 al compertimentului pentru achiziţii publice ;
 H.G.R. nr.841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.R.
nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(2) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 : Se aprobă scoaterea din funcţiune (disponibilizarea), casarea şi demolarea
obiectivului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş « Staţie de epurare » situată administrativ în
oraşul Ocna Mureş, str. Mihai Viteazul, f.n., jud.Alba, înscrisă în C.F. nr. 70565 Ocna Mureş, cu
nr. Cad/top. 70565-C1, 70565-C2, 70565-C3, 70565-C4, 70565-C5, 70565-C6, 70565-C7, 70565C8, 70565-C9, 70565-C10 şi 70565-C11.
Art. 2 : Se aprobă valorificarea prin vânzare la licitaţie publică deschisă cu strigare a
materialelor feroase obţinute din demolarea obiectivului descris la art.1, sub forma de deşeuri
metalice, având greutatea estimativă totală de 60.000 kg., cu preţul de pornire al licitaţiei de 0,73
lei/kg. Greutatea exactă a deşeurilor metalice va fi determinată prin cântărire pe cântar autorizat, la
momentul ridicării bunurilor de către cumpărător.
Art. 3 : Se aprobă documentaţia cuprinzând Caietul de sarcini în vederea vânzării
deşeurilor metalice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 4 : Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea vânzării, prin licitaţie
publică, a bunurilor conform prezentei hotărâri, având următoarea componenţă :
1. jr. Podariu Pavel Gligor, viceprimarul oraşului Ocna Mureş -------------- preşedinte ;
2. ec. Morar Viorel Claudiu, respons.achiziţii Primăria Ocna Mureş--------- secretar ;
3. ing. Sanislav Nicolaie, arhitect şef Ocna Mureş------------------------------ membru ;
4. ec. Şerbu Ioan, şef serviciu VITL Primăria Ocna Mureş-------------------- membru ;
5. jr. Botezan Ioan, funcţionar public Primăria Ocna Mureş------------------- membru ;
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Membrii de rezervă :
1. Ec. Potinteu Vasile ;
2. Ing. Gârlea Liviu ;
Art. 5 : Cheltuielile ocazionate cu pregătirea, încărcatul, cântăritul şi transportul bunurilor
de la locul depozitării cad în sarcina ofertantului declarat câştigător al licitaţiei publice.
Art. 6 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractului de vânzare a bunurilor se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu
Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- S.C. APA CTTA S.A. Alba – Sucursala Ocna Mureş ;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Serviciul de administrare a patrimoniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş ;
- Membrii comisiei ,
Ocna Mureş, 26.09.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
PROF. BACIU IOAN
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.1;

NOTĂ:
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Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:16; Voturi “pentru”:16.

