ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local
HOTĂRÂREA NR. 237
Privind aprobarea mandatarii reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, în
persoana d-lui Frânc Dorel care să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a tarifului la
canalizare care vor fi aplicate începând cu data de 01.01.2015, conform propunerii făcute de
operatorul regional S.C.APA CTTA SA ALBA, astfel: preţ unic de livrare apă potabilă (
fără T.V.A )-3,01 lei/mc, tarif unic pt colectare ape uzuate şi pluviale ( fără T.V.A )-2,86
lei/mc
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la
data de 18.12.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1850/12.12.2014, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu
Având în vedere: expunerea de motive a Primarului oraşului Ocna Mureşnr.19040 din
17.12.2014 şi raportul nr 19495/18.12.2014 a Direcţiei Juridice,.avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse şi Legea nr.
31/1990 Lege privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,dispoziţiile Codului Civil cu referire la instituţia mandatului;
În temeiul art 36 alin 9 şi art 45 p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş,
în persoana d-lui Frânc Dorel care să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a traifului la
canalizare care vor fi aplicate începând cu data de 01.01.2015, conform propunerii făcute de
operatorul regional S.C.APA CTTA SA ALBA, astfel: preţ unic de livrare apă potabilă ( fără
T.V.A )-3,01 lei/mc, tarif unic pt colectare ape uzuate şi pluviale ( fără T.V.A )-2,86 lei/mc.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia juridică.
Ocna Mureş 18.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
JR. ARON MARIN
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORIN NICOARĂ

Nota: consilieri in functie:17 ; prezenti: 17; voturi pentru: 16.
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