ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 227
pentru modificarea și completarea art. 1 al HCLOM nr. 214/27.10.2016
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la
data de 23.11.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1360/22.11.2016 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr.19236/22.11.2016 întocmite de
către Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții, spațiul locativ, avizul nr. 17616/27.10.2016
a Consiliului Tehnico-economic din cadrul Primăriei Orașului Ocna Mureș coroborate cu
prevederile cuprinse în 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,
Văzând conţinutul Ghidurilor general şi specific pentru Programul Operaţional Regional
2014-2020. Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Domeniul de intervenţie 5.2 Realizarea de
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii
poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apel POR/2016/5/5.2/1,
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se modifică și se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului local Ocna Mureș nr.
214/27.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și Proiectul Tehnic nr.16/2016,
articol care va avea următorul cuprins:
”Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici conținuți în cadrul documentațiilor Studiu
de Fezabilitate (SF) și Proiect Tehnic (PT) nr.16/2016, întocmite de S.C. Spiri Com SRL, privind
lucrarea ,,Regenerare teren industrial dezafectat prin construire de alei pietonale, spații verzi,
amenajare spații de joacă și recreere și introducerea acestuia în circuitul spațiilor destinate
activităților recreative cotidiene din orașul Ocna Mureș”, în conformitate cu descrierea
menționată în SF și PT cuprinsă în anexa 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:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mures;
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- Direcția economică;
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- Biroul achiziții publice.
Ocna Mureş, 23.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:T.O.M.EXP:6;ANEXE:1;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:
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; voturi ,,pentru”: ; .voturi ,,contra”:

; abţineri:

