ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local
HOTĂRÂRE A NR 60
privind modificarea anexei nr 2 a HCLOM nr.13 din 30.01.2014
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 24.03.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.386/18.03.2014, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu;
Având în vedere: referatul şi raportul nr.3880 din 20.03.2014 întocmite de către
Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii , construcţii din aparatul de specialitate al primarului
orasului Ocna Mures, avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în art.136 din Constitutia Romaniei, art.553 din Legea
nr.287/2009 privind Codul Civil, art. 4 din Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 82/1991 a
contabilităşii, republicată şi actualizată, HGR nr 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere
fără plată şi de valorificare a bunurilor apaţinând instituţiilor publice, HGR 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 şi art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă modificarea valorii cuprinse în anexa nr 2 a HCLOM nr 13 din 0.01.2014
privind ,,casarea fără valorificare a reţelei de apă potabilă ce fac parte din domeniul public al
oraşului Ocna Mureş, cuprinse în anexa nr. 1; înscrierea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş
a reţelelor de apă potabilă executate din fonduri IID, cuprinse în anexa nr 2”, după cum urmează:
-la investiţia ,,Reabilitarea reţea apă pe str. T. Vladimirescu se modifică valoarea investiţiei de la
74151,33 lei la 78956,37 lei”;
-la investiţia ,,Reabilitarea reţea apă Colonia peste Mureş +traversare pod Mureş de la 52389,85 lei
la 55389,85 lei”.
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul Urbanism, tehnic, investiţii , construcţii ;
Ocna Mureş, 24. 03.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. HERŢEG HOREA
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