ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.189
privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi al orașului Ocna Mureș, conform
documentației întocmită de S.C Topo Alba Consulting SRL , în baza contractului de servicii
nr 12509 din 05.08.2016, parte integrantă din prezenta
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa 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, Vinteler Silviu
Având în vedere: referatul şi raportul nr 15515/27.09.2016 ale Biroului achiziții publice
din care rezultă necesitatea aprobării Registrului Local al Spațiilor Verzi al orașului Ocna Mureș și
raportul de specialitate nr 15123 din 20.09.2016 întocmit de Comisia privind verificarea lucrărilor
de realizare a Registrului Spațiilor Verzi din intravilanul orașului Ocna Mureș,.avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile
cuprinse şi Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele
urbane și a Ordinului nr 1466 din 17.05.2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale și a Turismului
pentru aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din
intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art 36 alin 6 litera a) punctul 9 şi art 45 p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă Registrul Local al Spațiilor Verzi al orașului Ocna Mureș conform
documentației întocmită de S.C. Topo Alba Consulting SRL , în baza contractului de servicii nr.
12509 din 05.08.2016, parte integrantă din prezenta..
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 oraşului Ocna Mureş;
- Biroul achiziții publice.
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții, disciplina în construcții, spațiu locativ.
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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