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ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 63

privind încheierea unui act adiţional la contractul de prestări servicii dirigenţie şantier
nr.18632/15.11.2013 încheiat prestatorul Pătru Mihai Intreprindere individuală, prin care se va

modifica şi completa obiectul contractului, în sensul că prestatorul va presta servicii de dirigenţie
şantier şi pentru lucrarea de ,,Reţea de canalizarea pluvială pe străzile 9 Mai, A,Iancu, Horea şi M.
Viteazu din localitatea Ocna Mureş”care face obiectul contractului de lucrări nr 11347/27.08.2014

încheiat cu executantul S.C ALBANIC SERVICE S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
26.03.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.394/19.03.2015 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 2535/24.03.2015 întocmite de către
Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ, avizele comisiilor
de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr.50/1991
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Contractul de lucrări nr. 18242/12.11.2013
modificat prin Actul adiţional nr.9123/04.07.2014, Contractul de lucrări nr 11347/27.08.2014
modificat prin Actul adiţional nr.3074/04.03.2015,

În temeiul art 36 alin. (6) litera a), p-ctul 14, art.45 şi art.115,alin.(1) lit.b) din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 : Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de prestări de servicii de
dirigenţie de şantier nr. 18632/15.11.2013 încheiat între Oraşul Ocna Mureş – achizitor şi Pătru
Mihai Intreprindere individuală – prestator, prin care se va modifica şi completa obiectul
contractului, în sensul că prestatorul va presta servicii de dirigenţie şantier şi pentru lucrarea de
,,Reţea de canalizare pluvială pe străzile 9 Mai, Avram Iancu, Horea şi Mihai Viteazul din localitatea
Ocna Mureş”, care face obiectul Contractului de lucrări nr 11347/27.08.2014 încheiat cu executantul
S.C ALBANIC SERVICE S.R.L. modificat prin Actul adiţional nr.3074/04.03.2015,

Art. 2: Valoarea prestaţiilor stabilită la suma de 7950 lei conform punctului 4.3. din
Contractul de prestări de servicii de dirigenţie de şantier nr. 18632/15.11.2013 rămâne nemodificată.

Art. 3: Cu ducerea la  la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusive cu semnarea
actului adiţional la Contractul de prestări de servicii de dirigenţie de şantier nr. 18632/15.11.2013  se
împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba,
-Primarul orasului Ocna Mures,
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-Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ,
-Pătru Mihai Intreprindere individuală cu sediul profesional în Câmpia Turzii, str. Mureşului,

nr.3, bl.N3, sc.A, et.3,ap.8, jud. Cluj.

Ocna Mureş, 26.03.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
PROF.JURJ CLAUDIA DACIANA                                                                p. SECRETAR ORAŞ

JR. PANDOR NICUŞOR

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.0;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16  ; Voturi “pentru”:16; .


