ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.184
privind prelungirea, până la data de 01.11.2016 zile a termenului de valabilitate a contractului
nr 17960/23.11.2015 încheiat între orașul Ocna Mureș și Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, având ca obiect: Servicii de elaborare studiu de coexistență pentru avizare PUG Ocna
Mureș, cod CPV 79311108-8-Servicii de elaborare de studii
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.09.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.805/22.09.2016 de către primarul oraşului
Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr.14430/21.09.2016 ale Biroului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii și adresa nr. 15032/06.09.2016 a ,,Universității 1
Decembrie 1918” din care rezultă necesitatea prelungirii contractului de servicii având în vedere
perioada de timp necesară obținerii avizului de la S.C. TRANSELECTRICA SA, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş coroborate cu O.U.G nr.34/2006,
actualizată, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
În temeiul art 36 alin. (5) litera c), art.45, 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: Se ia act de prelungirea, până la data de 01.11.2016 zile a termenului de valabilitate a
contractului nr 17960/23.11.2015 încheiat între orașul Ocna Mureș și Universitatea ,,1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, având ca obiect: Servicii de elaborare studiu de coexistență pentru avizare PUG
Ocna Mureș, cod CPV 79311108-8-Servicii de elaborare de studii, conform Actului adițional nr.3
înregistrat cu nr.15489/27.09.2016.
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 urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ.
-Direcția economică;
- Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia
Ocna Mureş, 29.09.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VINȚELER ION

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:16; Voturi “pentru”: 16,Voturi:,,contra”:0;Abțineri:0
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