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          R O M Â N I A 

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                

 

HOTĂRÂREA NR.248 

             Privind  încheierea unei Convenţii de constituire a dreptului de uz, servitute şi acces 

la utilităţile publice cu titlu gratuit între oraşul Ocna Mureş, prin Consiliul local al oraşului 

Ocna Mureş şi S.C FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. pentru 

,,Post trafo în anvelopă de beton, LES JT/MT de record şi priză de pământ”, în suprafaţă 

totală de 15,00 mp, amplasat pe domeniul public, pe str. Ecaterina Varga, înainte de casa cu 

nr. 1  

        

             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară   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. Vinţeler Silviu; 

Având în vedere referatul  si raportul nr. 19530/18.12.2014  înaintat de catre  Serviciul 

pentru investiţii, ethnic, investiţii, disciplina în construcţii, avizul  comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al orasului Ocna Mures,   coroborate cu dispoziţiile cuprinse în  Legea 123/2012  

cu modificările si completările ulterioare;  

            În temeiul art.36 alin 2 litera e şi art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 

privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          Art.1. – Se aproba  încheierea unei Convenţii de constituire a dreptului de uz, servitute şi 

acces la utilităţile publice cu titlu gratuit între oraşul Ocna Mureş, prin Consiliul local aloraşului 

Ocna Mureş şi S.C FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. pentru ,,Post 

trafo în anvelopă de beton, LES JT/MT de record şi priză de pământ”, în suprafaţă totală de 15,00 

mp, amplasat pe domeniul public, pe str. Ecaterina Varga, înainte de casa cu nr. 1, pe durata 

existenţei postului trafo.  

          Art.2. Convenţia se va încheia conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.  

          Art.3 -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.  

       Se comunică la:  

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mures.  

      -Serviciul V I.T.L. 
                                                   Ocna Mureş, 18.12.2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

 JR. ARON MARIN                                                                     SECRETAR ORAS, 

                                                                                                     JR. FLORIN NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

ED/DACT:T.O.M 

EX:3;ANEXE:2;                                  Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 17; voturi pentru: 17 . 


