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           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

   CONSILIUL LOCAL                   

                   

HOTĂRÂREA NR. 102 

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul  HCLOM nr 76/20.04.2017, respectiv anexa 3, 

obiect 1 Domeniul public al orașului Ocna Mureș-Rețele de canalizare-reabilitare, pct.12 Ocna 

Mureș, Aleea Independenței, coloana 5, Descrierea lucrării 

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

25.05.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.355/19 .05.2017, de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Vinteler Silviu 

 

         Având în vedere:  referatul  nr. 7924/19.05.2017 ale  Comisiei de inventariere și raportul 

nr.7924/19.05.2017 al Biroului achiziții publice,  avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse  în  Legea 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică,  actualizată și Legea nr 82/1991, legea contabilității; 

            

        În temeiul:  art.36  alin. 2 litera c), art 45, art.115 alin.1,  litera b) și art. 123 alin. (1) și alin.(2) 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: Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul  HCLOM nr 76/20.04.2017, respectiv 

anexa3, obiect1 Domeniul public al orașului Ocna Mureș-Rețele de canalizare-reabilitare, pct.12 Ocna 

Mureș, Aleea Independenței, coloana 5,Descrierea lucrării,  textul: “Reţeaua de canalizare menajeră are o 

lungime de L = 1190,50 ml. Sunt construite 25 cămine de vizitare şi 148 cămine de racord cu o lungime 

totală a conductelor de racord de L=527,35 ml.Caracteristici conductă de canalizare:-conductă din răşini 

poliesterice armate cu fibră de sticlă şi cu inserţie de nisip PAFSIN (GRP) SN10000, PN1, avand diametrul 

DN=500 mm - conducta din policlorura de vinil (PVC) SN8000 PN1, avand diametrul DN=300mm.” se 

înlocuieşte cu textul corect comunicat de SC APA CTTA SA Alba Iulia, prin adresa nr. 35/10.04.2017, 

anexată: “Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime de L = 579,45 ml. Sunt construite 24 cămine de 

vizitare şi 35 cămine de racord cu o lungime totală a conductelor de racord de L=210,45 ml. Caracteristici 

conductă de canalizare: conductă din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă și cu inserție de nisip 

PAFSIN (GRP) SN10000, PN1, avand diametrul DN=300 mm.”  

        

        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 oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, 

       - Biroul Achiziții Publice; 

        -S.C ,,APA CTTA”S.A Alba, Alba Iulia, str.V. Goldiș, nr 3, cod poștal 510007 

     

Ocna Mureş, 25.05.2017 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                   AVIZEAZĂ,  

    ARON MARIN                                                                                  SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                            PANDOR NICUȘOR                                                                                                           

 
 

 

 

RED/DACT:T.O.M. EXP:7; ANEXE:0;              Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:17; voturi ,,pentru”: 17 ; .voturi ,,contra”: 0; abţineri:0.     
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