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        ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

                                                                   HOTĂRÂREA NR. 76 

privind clarificarea situației juridice a unor investiții din domeniul apă-canalizare 

 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.04.2017, 

ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.309/14.04.2017 emisă de către primarul oraşului Ocna Mureş,  

Vinţeler Silviu;   

 

      Având în vedere: referatul nr. 6186 din 18.04.2017 al Biroului urbanbism, tehnic, investiții, construcții şi 

raportul de specialitate nr. 6186 din 18.04.2017 al   Biroului achiziţii publice, avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate ale consiliului local coroborate cu  Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

OGR nr 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor 

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, Legea nr 82/1991, 

legea contabilității, HGR nr 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe, actualizată, adresele nr 336/13.04.2017  și 35 din 10.04.2017 ale  S.C ,,APA 

CTTA” S.A Alba; 

      În temeiul: art 36 alin.(4) litera d), alin.(6) lit.a), pct.14,  art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

        

Art. 1: Introducerea în Domeniul Public al Orasului Ocna Mureş a lucrărilor efectuate din fonduri IID, la 

reţelele  de apă potabilă, în valoare totală de 1.247.964,42 lei, inclusiv T.V.A, conform anexei nr.1. 

Art. 2: Introducerea în Domeniul Public al Orasului Ocna Mureş a lucrărilor efectuate din fonduri  POS 

Mediu, privind Staţie de Epurare, în valoare de 22.072.080,55  lei, inclusiv T.V.A, conform anexei nr.2. 

Art. 3: Introducerea în Domeniul Public al Orasului Ocna Mureş a lucrărilor efectuate din fonduri  POS 

Mediu, la Reţelele de canalizare, în valoare totală de 28.217.621,37 lei, inclusiv T.V.A, conform anexei nr.3.  

Art. 4: Trecerea din Domeniul Public în Domeniul Privat şi casarea reţelelor de apă potabilă  de pe  teritoriul 

administrativ al oraşului  Ocna Mureş, în valoare totală de 131.371,92 lei, acestea fiind scoase din uz și 

nefuncționale, conform anexei nr.4 .   

Art. 5: Trecerea din Domeniul Public în Domeniul Privat şi casarea reţelelor de canalizare  de pe  teritoriul 

administrativ al oraşului  Ocna Mureş, în valoare totală de 4.570,52 lei, acestea fiind scoase din uz și 

nefuncționale, conform anexei nr.5 . 

Art.6: Obiectul Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă/canalizare nr 

1969 din 01.08.2008, se reduce cantitativ și valoric cu bunurile prevăzute în  anexa 4 și anexa 5.  

Art. 7: Obiectul Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă/canalizare nr 

1969 din 01.08.2008 se suplimentează cantitativ și valoric cu  bunurile cuprinse în Anexa nr. 1, Anexa 2 şi 

Anexa nr. 3.  

Art. 8: Încheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune nr. 1969 din 01.08.2008 pentru 

suplimentarea cantitativ și valoric pentru  bunurile din Anexa 1,Anexa 2 şi Anexa nr. 3 și diminuarea 

obiectului contractului cantitativ și valoric cu bunurile identificate în anexa 4 și anexa 5, în vederea stabilirii 

redevenţei. 

Art. 9:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Ocna 

Mureş, Vinţeler Silviu. 
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         Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

             - Biroul pentru achiziţii publice; 

             - Biroul pentru urbanism, tehnic,  investiții, construcții, spațiul locativ; 

             

 

                                                                Ocna Mureş, 14.04.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                          AVIZEAZĂ,  

MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                                                    SECRETAR ORAȘ     

                                                                                                                                       PANDOR NICUȘOR           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RED/DACT: T.O.M;. EXP:5; ANEXE:5 ;             Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17; voturi ,,pentru”: 17; .voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0. 


