
             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 
   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 145 
pentru aprobarea încheierii unui act adiţional la Protocolul de colaborare/prestări servicii de 

ecarisaj nr. 2367/19.02.2014  încheiat cu Asociaţia Centrul de Ecarisaj Turda  

 

 

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

de 31.07.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.751/25.07.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler, 

Având în vedere referatul de necesitate nr.10161/28.07.2014 al Serviciului pentru 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş, adresa nr.10183/29.07.2014 a 

Biroului pentru achiziţii publice, raportul nr.10.208/29.07.2014 al Direcţiei economice, HCLOM 

nr. 28/05.02.2014 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, coroborate 

cu dispoziţiile cuprinse în OUG nr.155/2001 privind aprobarea Programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulteiroare, OUG nr  34/2006 cu modificările si 

completările ulterioare şi  ale  HG nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr 34/2006;  

            În temeiul art.36 alin 6 litera a, p-ctele. 3, 7, 16 şi 19 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 

privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art. 1: Se aprobă încheierea unui act adiţional la Protocolul de colaborare/prestări servicii de 

ecarisaj nr. 2367/19.02.2014  încheiat cu Asociaţia Centrul de Ecarisaj Turda, prin suplimentarea, 

cu suma de 3.000 de lei a valorii prestaţiilor şi executarea de prestaţii noi în limita acestei sume, 

fără modificarea termenului convenţiei. 

 

         Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

actului adiţional se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.  

 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul pentru Achiziţii Publice;   

       - Direcţia economică. 

        - Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului 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:16: voturi pent ru:16; 


