ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 76
privind încheierea unei Convenţii pentru modificarea traseului reţeleide distribuţie a gazelor
naturale existente lângă blocul 46, între scările 5 şi 6, între oraşul Ocna Mureş, având sediul în
oraşul Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 27, jud. Alba, reprezentat prin primar Silviu Vinţeler şi E.ON
DISTRIBUŢIE SA, cu sediul în Piaţa Trandafirilor, nr 21, Târgu Mureş, judeţul Mureş,
reprezentată prin dl Torsten Roglin, Director general şi dl Petre Radu, Director General Adjunct,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 30.04.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.425/23.04.2014, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu;
Având în vedere: referatul şi raportul nr.4730 din 18.04.2014 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 Legea 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale,cu
modificările şi completările ulterioare şi Legea 50/1991 cu modificările şi completarile ulterioare;
În temeiul art.36 alin 2 litera e şi art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă încheierea unei Convenţii pentru modificarea traseului reţeleide distribuţie
a gazelor naturale existente lângă blocul 46, între scările 5 şi 6, între oraşul Ocna Mureş, având
sediul în oraşul Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 27, jud. Alba, reprezentat prin primar Silviu Vinţeler
şi E.ON DISTRIBUŢIE SA, cu sediul în Piaţa Trandafirilor, nr 21, Târgu Mureş, judeţul Mureş,
reprezentată prin dl Torsten Roglin, Director general şi dl Petre Radu, Director General Adjunct,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta
Art.2. Convenţia va înceta odată cu preluarea în proprietatea E.ON Gaz Distribuţie S.A a noii
conducte de pe traseul modificat. Termenul de finalizare a lucrării este de un an de zile , de la data
încheierii convenţiei.
Art.3. - 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, 30. 04.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
PROF. HERŢEG HOREA

RED/DACT:T.O.M
EX:3;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS,
JR. FLORIN NICOARA

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 13; voturi pentru:13,
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