ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 104
privind compensarea contravalorii investiției , în limita de 2587,50 lei pentru realizarea , de către
S.C. X-RAY Digital SRL a unei uși de acces din tâmplărie PVC, cu protecție din folie de plumb la
spațiul ,,Radiologie” din Policlinica orașului Ocna Mureș cu redeventa datorată de concesionar,
conform contractului de concesiune nr.16918 din 17.10.2016
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 și raportul nr. 8248/24.05.2017 ale Biroului urbanism, tehnic, investiții,
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8248/24.05.2017 întocmit de comisia de recepție de
la nivelul Primăriei orașului Ocna Mureș, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse în Legea 50/1991, actualizată, Legea
111/1996, actualizată;
În temeiul: art.36 alin. (5) litera a), 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 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă compensarea contravalorii investiției , în limita de 2587,50 lei pentru realizarea , de
către S.C. X-RAY Digital SRL a unei uși de acces din tâmplărie PVC, cu protecție din folie de plumb la
spațiul ,,Radiologie” din Policlinica orașului Ocna Mureș cu redeventa datorată de concesionar, conform
contractului de concesiune nr. 16918 din 17.10.2016.
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,
- Direcția Economică;
Ocna Mureş, 25.05.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ARON MARIN

RED/DACT:T.O.M. EXP:5;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

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