
            R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 183

privind aprobarea Acordului de asociere  între judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean şi oraşul
Ocna Mureş prin Consiliul local în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate şi Proiectului
Tehnic pentru obiectivul de interes comun ,,Amenajare bază tratament şi agrement în oraşul

Ocna Mureş”.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de

23.09.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1027/17.09.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului oraşului Ocna Mureş nr 13625 din 21.09.2015 privind aprobarea
Acordului de asociere  între judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean şi oraşul Ocna Mureş prin
Consiliul local în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate şi Proiectului Tehnic pentru obiectivul
de interes comun ,,Amenajare bază tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”,  raportul Direcţiei
Economice nr 13622 din 21.09.2015, a Direcţiei Juridice nr 13623 din 21.09.2015 şi a Biroului
Urbanism, tehnic, investiţii, construcţii nr 13624 din 21.09.2015, avizele  comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu art. 35, art. 46 (2) litera c) din Legea
finanţelor publice locale nr 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 şi art. 10 (2)
din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
art.10 din H.G. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice cu
modificările şi completările ulterioare şi obiectivul prioritar 3.3 din Strategia de dezvoltare a
judeţului Alba aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr 130/31.07.2014.
        În temeiul art.36, alin (2) lit e),  art.45 şi art.115 alin (1) lit b) din  Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1: Se aprobă Acordul  de asociere  între judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean şi oraşul

Ocna Mureş prin Consiliul local în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului Tehnic
pentru obiectivul de interes comun ,,Amenajare bază tratament şi agrement în oraşul Ocna
Mureş”,potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Acordul de asociere se întocmeşte pe o perioadă de______ani,  cu posibilitatea de
prelungire cu acordul părţilor  şi intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
Acordului se împuterniceşte Primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Consiliul judeţean Alba
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii.
- Direcţia economică

Ocna Mureş, 23.09.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA p.SECRETAR ORAŞ

PANDOR  NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.5; ANEXE. 1 ;   NOTĂ: Consilieri în funcţie : 17 ;  Prezenţi: 17 ; Voturi “pentru”: 17 .


