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          ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL                                                

                                                            HOTĂRÂREA NR.153  

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr.151/12.07.2016, referitor aprobare 

achiziție servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic pentru “Regenerare teren 

industrial dezafectat prin construirea de alei pietonale, spaţii verzi, amenajare spaţii de joacă şi 

recreere şi introducerea în circuitul spaţiilor destinate activităţilor recreative cotidiene din 

oraşul Ocna Mureş." 

 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la 

data de 27.07.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.637/22.07.2016 emisă de către 

primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   

 

           Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.11909/25.07.2016 ale  Biroului achiziţii 

publice, coroborate cu poziţia 40 a Planului de achiziţii şi art.20 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice şi 

Ordinul nr.313/2011 al Preşedintelui ANRMAP şi Ordinul nr.281/22 iunie 2016 al Agenţiei Naţionale 

pentru Achiziţii publice; 

            În temeiul art.36 alin.(4) litera d), alin.(6) lit.a), art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        

         Art. 1: (1) Se aprobă modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea nr.151/12.07.2016, referitor 

achiziţia publică servicii de întocmire Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic pentru “Regenerare teren 

industrial dezafectat prin construirea de alei pietonale, spaţii verzi, amenajare spaţii de joacă şi 

recreere şi introducerea în circuitul spaţiilor destinate activităţilor recreative cotidiene din oraşul Ocna 

Mureş”, conform anexei; 

                     (2) Caietul de sarcini modificat conform art.1, face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

         Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu 

 

         Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

            - Biroul pentru achiziţii publice; 

            - Direcţia economică; 

            - Membri comisiei numite prin art.2 al HCLOM nr.151/12.07.2016. 

 

                                                                  Ocna Mureş, 27.07.2016 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               AVIZEAZĂ, 

                           ION VINŢELER                                                                  SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                        NICUŞOR PANDOR 

                                                    

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
GMA/GMA; EXP 9; ANEXE.1 ;                            NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:14 ;  Voturi “pentru”:14 .                
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