ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.211
privind aprobarea încheierii unei Convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la
utilitățile publice între orașul Ocna Mureș, prin CLOM și S.C. FDEE ,,Electrica Distribuție
Transilvania Sud” SA, pentru amplasarea unui post de transformare pentru alimentarea cu
energie electrică a Spitalului orășenesc și a Policlinicii Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 27.10.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1031/20.10.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr. 7831/24.10.2016 ale Biroului pentru
urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu art.12 și art.14 Legea nr.
123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și
Legea 213/1998;
În temeiul art.36 alin.(2), litera c), art.45 alin 3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă încheierea unei Convenții de constituire a dreptului de uz , servitute și acces
la utilitățile publice între orașul Ocna Mureș, prin CLOM și S.C. FDEE ,,Electrica Distribuție
Transilvania Sud” SA, pentru amplasarea unui post de transformare pentru alimentarea cu energie
electrică a Spitalului orășenesc și a Policlinicii Ocna Mureș, conform anexei care face 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:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcția juridică;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
-SC. FDEE,, Electrica Distribuție Transilvania Sud” SA.
Ocna Mureş, 27.10.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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