ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 222
privind aprobarea documentaţiei - Proiect nr.12/2013 “Modernizare străzi: M. Eminescu, N. Iorga,
Brazilor şi 1 Mai din oraşul Ocna Mureş” întocmit de P.F.A Bogdan Adrian Miron, care conţine caietul
de sarcini şi lista de cantităţi de lucrări, conform anexei care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
19.12.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.2050/12.12.2013 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr.20176/16.12.2013 ale Serviciului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ coroborate cu art.20 din Legea nr 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, O.U.G.R. nr 34/19.04.2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea
nr. 337/17.07.2006 cu modificările ulterioare, H.G.R nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUGR nr 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii,
În temeiul art 36 alin.(4) litera d), alin.(6) lit.a), art.45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă documentaţia - Proiect nr.12/2013 “Modernizare străzi: M. Eminescu, N. Iorga,
Brazilor şi 1 Mai din oraşul Ocna Mureş” întocmit de P.F.A Bogdan Adrian Miron, care conţine caietul de
sarcini şi a lista de cantităţi de lucrări, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu
Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ
.
Ocna Mures, 19.12.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORIN

TOM/TOM. Ex:3; anexe:1.

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenţi: 15; Voturi ,,pentru”: 15.
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