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         R O M Â N I A 

       JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                              

 

 HOTĂRÂREA NR.59              
privind aprobarea  realizării unei uși de acces la spațiul ,,Radiologie”din Policlinica orașului Ocna Mureș  

                    

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

30.03.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.285/24.03.2017, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinteler Silviu; 

 

          Având în vedere: referatul şi raportul de specialitate nr. 3062/ 20.03.2017  înaintate de către 

Biroul urbanism, investiții, tehnic, spațiul locativ, avizele favorabile ale comisiilor de specialitatate 

ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile Legii nr 50/1991, Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a 

activității nucleare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr 14/2000 al Președintelui 

Comisiei Naționale pentru controlul activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor 

fundamentale de securitatea radiologică, cu modificări și completări ulterioare; 

            În temeiul: art.36 alin 9, art.45 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; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

            

        Art.1: Aprobă montarea  unei uși de acces, din tâmplărie PVC și protecție cu folie de plumb, 

la spațiul proprietate publică a UAT orașul Ocna Mureș, care face obiectul contractului de 

concesiune nr.16918/17.10.2016, de către concesionarul S.C X-RAY DIGITAL SRL, necesară 

bunei desfășurări a activității ținând cont de destinația spațiului-radiologie. 

              

          Art.2: Investiția precizată la art.1 se va realiza de către concesionar, în limita sumei de 

2587,50 lei, urmând ca, după recepția lucrării, să fie supusă Consiliului Local propunerea de 

compensare a contravalorii investiției cu redevența datorată de concesionar.     

           

        Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu.  

                    Se comunică la:  

     - Instituţia Prefectului- județul Alba; 

     - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

     - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții, spațiu locativ; 

     - Serviciul V.I.T.L; 

     - S.C X-RAY DIGITAL SRL, punct de lucru Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr 43A, jud. Alba. 

 

                                                         Ocna Mureş, 30.03.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  AVIZEAZĂ,  

MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                           SECRETAR ORAȘ            

                                                                                                            PANDOR NICUȘOR 

 

                    
RED/DACT:T.O.M. 

EX:6;ANEXE:0.                 Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17; voturi ,,pentru”: 17; .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0 .                   
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