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         R O M Â N I A 

         JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂREA NR 13 

privind casarea fără valorificare a reţelei de apă potabilă potabilă  ce fac parte din 

 domeniul public al oraşului Ocna Mureş, cuprinse in 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. 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 30.01.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 97/24.01..2014 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

         Având în vedere referatul şi raportul nr.984/24..01.2014 ale Serviciului urbanism, tehnic, 

investiţii,  constructii şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu 

prevederile cuprinse la 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 contabilităţii, republicată şi 

actualizată, 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 şi actualizată 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art. 1: Se aprobă scoaterea din funcţiune (disponibilizarea) şi casarea fără valorificare, a 

reţelelor  de apă potabilă  care fac parte din domeniul public al oraşului Ocna Mureş, cuprinse in 

anexa nr 1 la prezenta hotărâre. 

        Art. 2: Se aprobă înscrierea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a reţelelor de apă 

potabilă executate din fonduri IID, cuprinse în anexa nr 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

        Art. 3: Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Ocna Mureş se modifică 

şi se completează în mod corespunzător. 

        Art. 4: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul 

orasului Ocna Mures, jur. Vinţeler Silviu 
 

  Se comunica la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Serviciul  pentru urbanism, tehnic, investiţii,disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, salarizare; 

Ocna Mureş, 30.01.2014 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                    SECRETAR ORAS, 

                                                                                                          JR. FLORINEL NICOARA 

 

 

 

 
TOM/T.O.M. EX:7;ANEXE:2;                                  Nota: consilieri in functie:17; prezenti:17 ; voturi pentru: 17.  


