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             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 137 
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat înregistrat sub nr 8903 din 03 iulie 2014, 

încheiat între Liceul tehnologic Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Peste 

Mureş, nr 9, jud. Alba şi Primarul oraşului Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str. N. 

Iorga, nr 27, judeţul Alba pentru stabilirea responsabilităţilor ce revin părţilor în implementarea 

activităţilor aferente Proiectului de sponsorizare intitulat  ,,Panouri fotovoltaice-un pas mic pentru 

Ocna Mureş –un pas mare pentru reducerea consumului de gaze naturale”acesta fiind titlul 

proiectului care este depus în cadrul programului ,,Împreună pentru fiecare”organizat de Grupul 

Rompetrol pentru promovarea energiei verzi, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri      

 

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

31.07.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr751/25.07.2014 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş. 

             Având în vedere referatul şi raportul nr.8903/03.07.2014 ale Serviciului urbanism, tehnic, 

investiţii,  constructii, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  coroborat cu prevederile 

cuprinse în Legea nr 215/2001 republicată,  
           În temeiul art. 36 p-ctul 2 litera e şi art.45, p-ctul 2 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală, republicata; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

                  

                Art.1:  Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat înregistrat sub nr 8903 din 03 iulie 2014, 

încheiat între Liceul tehnologic Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Peste Mureş, 

nr 9, jud. Alba şi Primarul oraşului Ocna Mureş, având sediul în oraşul Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr 27, 

judeţul Alba pentru stabilirea responsabilităţilor ce revin părţilor în implementarea activităţilor aferente 

Proiectului de sponsorizare intitulat  ,,Panouri fotovoltaice-un pas mic pentru Ocna Mureş –un pas mare 

pentru reducerea consumului de gaze naturale”acesta fiind titlul proiectului care este depus în cadrul 

programului ,,Împreună pentru fiecare”organizat de Grupul Rompetrol pentru promovarea energiei verzi, 

conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri      

              Art.2 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   urbanism, tehnic, investiţii, constructii; 

-Liceul Tehnologic Ocna Mureş. 

Ocna Mures, 31.07.2014 
      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

        STOICA ALIN SEBASTIAN                                                                SECRETAR ORAS 

                                                                                                  JR. NICOARĂ FLORINEL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PSN/PSN.Ex.7.Anexe:2.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:15: voturi pent ru:15; 


