ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 32
privind cuprinderea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a unor lucrări la reţeaua de apă
potabilă şi de canalizare
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
18.02.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 277/ 12.02.2016 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul nr.627/02.02.2016 al Biroului urbanism, tehnic, investiţii,
construcţii, raportul nr. 627/A/02.02.2016 al Biroului Achiziţii, corroborate cu H.G.R nr 548/1999
privind adoptarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public, Legea nr 213/1998, actualizată, Legea nr 273/2006 actualizată, Legea nr 82/1991-Legea
contabilităţii, actualizată;.
În temeiul art. 36 alin. (2) litera c), art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b), din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1). Se aprobă cuprinderea în domeniul public al oraşului Ocna Mureş a lucrărilor la reţea
apă potabilă executate din fonduri I.I.D pe teritoriul administrative al oraşului Ocna Mureş:
-a). reabilitare branşament apă potabilă Spital Ocna Mureş , jud. Alba-se deschide poziţie nouăpoziţia 94 în Reţele de apă potabilă-domeniul public, contor Dn 25 mm-1 buc, PEHD-De-40 mm-105
ml., valoare finală 8287,54 lei.
-b). staţie de pompare apă potabilă , str Libertăţii, Ocna Mureş, Jud. Alba-se deschide poziţie nouă,
potiţia 95 în Reţele de apă potabilîă-domeniul public, staţie de pompare containerizată echipată cu 2
pompe, cu următoarele caracteristici Q=71/s, H=7 bar, P=7,5 KW/pompă, U=-3x400V, valoare finală
112596,48 lei.
-c). alimentare cu apă potabilă –distribuţie Războieni-Unirea, Ocna Mureş, jud. Alba-se deschide
poziţie nouă, potiţia 96 Reţele de apă potabilă-domeniul public, lungime 85 ml (PEHD De 110
mm)+Hidrant suprateran Dn 80-1 buc., valoare finală 14725,31 lei.
-d). reabilitare racord canalizare Aleea Independenţei, 1 Mai, Brazilor , Ocna Mureş, jud. Alba, se
deschide poziţia 37 în reţele de canalizare-domeniul public , PVC De 110 mm+ 46 ml, valoare finală
12554,87 lei.
2. Se aprobă modificarea poziţiei nr.3 din Reţele apă potabilă –Domeniul public astfel: str. 8
Martie, de la lungimea de 1000 ml, la 1618 ml (PEHD De 63 mm-465 ml şi PEHD De 40 mm-153
ml)+ hidrant suprateran Dn 80-1 buc, valoare finală 50675,46 lei.
3. Se aprobă modificarea poziţiei 23 din-Reţele de apă potabilă-Domeniul public, astfel: str.
Digului, Branşamente 12 buc. (PEHD De 25 mm-100 ml) valoare finală 232166,4 lei
Art. 2: Inventarul domeniului public al UAT Oraşul Ocna Mureş se modifică şi se completează în
mod corespunzător.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii;
- Biroul Achiziţii;
- Direcţia Economică.
Ocna Mureş, 18.02.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

TOM/TOM; EXPL:7 ; ANEXE.0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 15 ; Voturi “pentru”: 15.

2

