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               ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

            CONSILIUL LOCAL                       

 

                                             

                                                             HOTĂRÂREA NR.199 

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea Amenajare baza de tratament și 

agrement în orașul Ocna Mureș” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 

          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.15670/29.09.2016 întocmite de către 

Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții, procesul-verbal de recepția serviciilor 

nr.15670/29.09.2016 și avizul nr.15612/28.09.2016 al comisiei tehnico-economice din care rezultă 

necesitatea aprobării documentației tehnico-economice, coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, cele cuprinse în din Legea nr.50/1991 cu modificările 

și completările ulterioare Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R nr 28/2008, 

actualizată și Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;               

 

         În temeiul art 36 alin.2 litera b), art.45 și art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările  ulterioare; 

                                                           

                                                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

           

         Art. 1: Se aprobă documentația tehnico-economică, PROIECT NR.2/2016 ,,Studiul de 

Fezabilitate pentru  amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș” întocmită de S.C. 

SPIRICOM  S.R.L, în baza contractului de servicii nr.19594/21.12.2015, conform anexei, care 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 orașului Ocna Mures; 

- Direcția economică; 

- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

- Biroul achiziții publice. 

Ocna Mureş, 29.09.2016 

                                                                                                                      

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               AVIZEAZĂ,  

         VINȚELER  ION                                                                          SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                             PANDOR NICUȘOR 

 

 
 

 

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