
           

            R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

        CONSILIUL LOCAL  

 
    
 

HOTĂRÂREA NR.198 

privind suplimentarea valorii investiţiei „Branşamente la reţeaua de apă   

în localităţile Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca” 

 
         
          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, jr. Silviu Vinţeler. 

          Având în vedere  referatul nr.12702/24.09.2014 al Biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 

disciplina în construcţii, spaţiu locativ, raportul de specialitate nr12728/25.09.2014 al Direcţiei 

economice şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, 

          În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 14, art. 45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

          Art. 1: (1) Ia act de prelungirea Contractului de asociere încheiat între Oraşul Ocna Mureş, pe 

de o parte şi S.C. APA CTTA S.A. pe de altă parte, înregistrat la Primăria Ocna Mureş cu nr. 

11283/11.07.2013, având ca obiect  realizarea investiţiei de interes public local „Branşamente la 

reţeaua de apă în localităţile Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca”. 

         (2) Ia act de prelungirea Contractului de furnizare de produse încheiat între Oraşul Ocna Mureş, 

pe de o parte şi S.C. EUROTRANSILVANIA S.R.L. pe de altă parte, înregistrat la Primăria Ocna 

Mureş cu nr. 13210/19.08.2013, având ca obiect furnizarea de produse pentru realizarea investiţiei de 

interes public local „Branşamente la reţeaua de apă în localităţile Cisteiu de Mureş şi 

Micoşlaca”. 
 

         Art. 2: Se aprobă suplimentarea investiţiei de interes public local „Branşamente la reţeaua de 

apă în localităţile Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca” cu suma de 87.225,62 lei necesară executării 

unui număr de încă 101 branşamente (în completarea celor 110 branşamente executate în baza 

HCLOM nr. 122/28.06.2013), din care suma de 43.612,81 lei inclusiv TVA reprezintă contribuţia 

Oraşului Ocna Mureş constând în contravaloarea materialelor necesare şi respectiv suma de 43.612,81 

lei inclusiv TVA care reprezintă contribuţia S.C. APA CTTA S.A. Alba constând în contravaloarea 

manoperei executate în regie proprie . 
 

         Art. 3: (1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de asociere încheiat între Oraşul 

Ocna Mureş, pe de o parte şi S.C. APA CTTA S.A. pe de altă parte, înregistrat la Primăria Ocna 

Mureş cu nr. 11283/11.07.2013, având ca obiect  realizarea investiţiei de interes public local 

„Branşamente la reţeaua de apă în localităţile Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca”, prin care se 

suplimentează investiţia cu suma de 87.225,62 lei necesară executării unui număr de încă 101 

branşamente (în completarea celor 110 branşamente executate în baza HCLOM nr. 122/28.06.2013), 

din care suma de 43.612,81 lei inclusiv TVA reprezintă contribuţia Oraşului Ocna Mureş constând în 

contravaloarea materialelor necesare şi respectiv suma de 43.612,81 lei inclusiv TVA care reprezintă 

contribuţia S.C. APA CTTA S.A. Alba constând în contravaloarea manoperei executate în regie 

proprie. 
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             (2) Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de furnizare de produse încheiat între 

Oraşul Ocna Mureş, pe de o parte şi S.C. EUROTRANSILVANIA S.R.L. pe de altă parte, înregistrat 

la Primăria Ocna Mureş cu nr. 13210/19.08.2013, având ca obiect furnizarea de produse pentru 

realizarea investiţiei de interes public local „Branşamente la reţeaua de apă în localităţile Cisteiu 

de Mureş şi Micoşlaca”, prin care se suplimentează  valoarea contractului cu suma de 37.572 lei 

necesară furnizării unui număr de 101 cămine aferente celor 101 branşamente rămase de executat.  
 

            Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusive cu încheierea 

celor două acte adiţionale la contractele menţionate la articolele precedente se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        
 

 

         Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

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

       - Direcţia economică; 
 

Ocna Mureş, 25.09.2014 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                  

    STOICA ALIN SEBASTIAN                                                     SECRETAR ORAS 

                                                                                    JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:0;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16;  Voturi “pentru”:16;  

 


