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

  CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.203
privind rezilierea Contractului de servicii nr.17057 din 07.11.2014, încheiat între  ORAŞUL

OCNA MUREŞ şi S.C. ARHIMAR PROIECT SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară   la
data de 19.10.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1080/15.10.2015 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;

Având în vedere: adresa nr.15145/14.10.2015 a Direcţiei economice, referatul
nr.17057/19.10.2015 al Biroului urbanism, coroborate cu Codul civil, OUG nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.337/2006, Contractul de servicii nr. 17057/07.11.2014;

În temeiul : art. 36 alin. (6) lit.a) pct. 11, art.45 alin. (1) 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 rezilierea Contractului de servicii nr.17057 din 07.11.2014 încheiat între
ORAŞUL OCNA MUREŞ –achizitor, pe de o parte şi S.C. ARHIMAR PROIECT SRL, cu sediul
în Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.59, jud. Alba, în calitate de prestator, pe de altă parte, pentru
neconstituirea de către prestator, a garanţiei de bună execuţie, conform art.9.3 şi art.10 din
contractul în cauză.

Art.2: Prezenta hotărâre poate fi contestată de către persoana interesată la instanţa de
contencios administrativ competentă, respectiv Tribunalul  Alba, în condiţiile stabilite de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

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

oraşului Ocna Mures,  Vinteler Silviu.
 Se comunică la:

- Instituţia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia juridică;
-Biroul urbanism;
-Direcţia economică;
-S.C.ARHIMAR PROIECT SRL, cu sediul în Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.59, jud.Alba.

 Ocna Mureş, 19.10.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

LEAHU IOAN MIRCEA SECRETAR ORAŞ
PANDOR  NICUŞOR
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