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         R O M Â N I A 

          Judeţul Alba 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL    

 

HOTĂRÂREA NR 182 

privind modificarea şi completarea a unui număr de 4 hotărâri ale Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş   

 

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

25.09.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.869/18.09.2014 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş. 

             Având în vedere referatul şi raportul nr.12556/22.09.2014 ale Direcţiei Juridice, adresa  

10723/3/G/SJ/15.07.2014 a Instituţiei Prefectului-judeţul Alba,  înregistrată la  Primaria oraşului 

Ocna Mureş cu nr 12433/19.09.2014, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  coroborat 

cu prevederile cuprinse in Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 

republicata; 

            În temeiul art. 36 p-ctul 9 şi art.45, p-ctul 3 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 modificarea şi  completarea următoarelor hotărâri ale Consiliul local al 

oraşului Ocna Mureş: 

-1). La  hotărârea nr 129 din 30.06.2014 se va modifica art. nr. 1 care are următorul conţinut: ,,Se 

aprobă achiziţia de reparare şi amenajare a clădirii Primăriei, cod CPV 45453000-7 lucrări de 

reparaţii generale şi renovare, prin achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai 

scăzut” va avea următorul conţinut şi anume: ,,Se aprobă achiziţia de reparare şi amenajare a 

clădirii Primăriei, cod CPV 45453000-7 lucrări de reparaţii generale şi renovare, prin achiziţie 

directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut” valoarea acestei lucrări fără T.V.A fiind de 

15000 lei respectiv 3371,92 euro; 

-2). La hotărârea nr. 130 din 30.06.2014  se va modifica art.1 care are următorul conţinut: 

,, Se aprobă achiziţia de produse Programe informatice-aplicaţie informatică pentru registrul 

agricol, cod CPV 48622000-4 pachete software pentru baza de date” prin achiziţie directă, criteriul 

de atribuire fiind preţul cel mai scăzut” va  avea următorul conţinut: ,,Se aprobă achiziţia de 

produse Programe informatice-aplicaţie informatică pentru registrul agricol, cod CPV 48622000-4 

pachete software pentru baza de date” prin achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel 

mai scăzut” valoarea acestei lucrări fără T.V.A  fiind de 9677,42 lei, respectiv 2175,43  euro”. 

-3). La hotărârea nr 131 din 30.06.2014 se va modifica art.1 care are următorul conţinut: ,,Se 

aprobă achiziţia de lucrări de modernizarea a Parcului oraşului Ocna Mureş , cod CPV45112710-5   

lucrări de arhitectură peisagistică a spaţiilor verzi, prin achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind 

preţul cel mai scăzut” va avea următorul conţinut: ,,Se aprobă achiziţia de lucrări de modernizarea 

a Parcului oraşului Ocna Mureş , cod CPV 45112710-5 lucrări de arhitectură peisagistică a 

spaţiilor verzi, prin achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, valoarea 

acestei lucrări fără T.V.A fiind de 325110 lei respectiv 73083,06 euro”. 

-4). La hotărârea nr 132 din 30.06.2014 care are următorul conţinut: ,,Se aprobă achiziţia de 

servicii  Proiectare  lucrări de modernizare Cămin Cultural Războieni, cod CPV 74222100-2 

servicii de arhitectură pentru construcţii,  prin achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel 

mai scăzut” va avea următorul conţinut: ,,Se aprobă achiziţia  de servicii Proiectare lucrări de  

modernizare a Parcului oraşului Ocna Mureş , cod CPV 74222100-2 servicii de arhitectură pentru 

construcţii, prin achiziţie directă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, valoarea acestei 

lucrări fără T.V.A fiind de 8000 lei respectiv 1798,35 euro”.  
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    Art.3 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,  

-Direcţia Juridică. 

             Ocna Mureş, 25.09.2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

STOICA ALIN SEBASTIAN                                                            SECRETAR ORAS OCNA MUREŞ                                                                            

                                                                                                                    JR. NICOARĂ FLORIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RED:T.O.M/T.O.M                                               Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţi: 16; voturi pentru: 16    .       

EXPL.3; ANEXE.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


