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             ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 180
privind exprimarea acordului pentru promovarea unei acțiuni judiciare împotriva SC

CEZIANA STAR SRL, în calitate de executant al lucrărilor asumate prin Contractul de
execuție de lucrări nr. 17683/27.12.2012

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 10.09.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1010/04.09.2015, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

Având în vedere Nota de constatare nr. 13077/09.09.2015 a Comisiei de recepție a lucrării,
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17195/11.11.2014 completat prin Minuta
nr.17282/11.11.2014, notificarea cuprinsă în adresa nr.5509/27.04.2015, raportul de specialitate nr.
13093 al arhitectului șef al orașului Ocna Mureș și Contractul de execuție de lucrări nr.
17683/27.12.2012 încheiat între Orașul Ocna Mureș în calitate de achizitor și SC CEZIANA STAR
SRL în calitate de executant având ca obiect executarea lucrărilor publice de reparație capitală a
podului rutier peste râul Mureș, coroborate cu art. 1166 și urm, art.1851 și urm. din Noul Cod Civil,
O.U.G.R. nr 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/17.07.2006 cu modificările ulterioare, H.G.R
nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din OUGR nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), 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: Se aprobă promovarea unei acțiuni judiciare împotriva SC CEZIANA STAR SRL, în
calitate de executant al lucrărilor asumate prin Contractul de execuție de lucrări nr.
17683/27.12.2012 în vederea obligării executantului la refacerea, pe cheltuiala exclusivă a
acestuia, a lucrărilor detaliate în Nota de constatare nr. a comisiei de recepție a lucrării iar în caz de
neexecutare să autorizeze achizitorul să execute lucrările cu un alt executants, pe cheltuiala
exclusivă a SC CEZIANA STAR SRL.

Art. 2: Împotriva hotărârii persoana interesată va putea depune acțiune la instanța de
contencios administrativ competentă, în condițiile, termenul și cu respectarea procedurii prevăzute
de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu formularea,
depunerea și susținerea acțiunii în toate fazele procesuale și în fața oricăror instanțe sau autorități
se  împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler.
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          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism ,tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ;
-  Serviciului venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
- SC CEZIANA STAR SRL,

Ocna Mureş, 10.09.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA                    SECRETAR ORAS

  NICUŞOR PANDOR

NP/NP. Ex.3.Anexe:0.                   Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:14;  voturi pentru:14 .


