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          R O M Â N I A 

            Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                      

 

HOTĂRÂREA NR.139 

privind acordarea unui mandat special d-lui primar Vințeler Silviu , ca reprezentat al CLOM în  

Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”, pentru a vota hotărârea 

Asociației privind modificarea prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la canalizare 

      

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

data de  30.08.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 585/24 .08.2017, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu 

Având în vedere:  solicitarea nr.282/07.08.2017 a Asociatiei APA ALBA, referatul nr 

12977/2017 al Biroului urbanism ,tehnic, investiții, construcții şi raportul de specialitate comun nr. 

12977/25.08.2017 al Direcţiei Juridice și al Biroului urbanism, tehnic, investiții, spațiul locativ, 

avizele favorabiler ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

coroborate cu prevederile art.16 alin.(3) lit d) și ale art.21 alin (1) din  Statutul Asociației de 

dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”, art.35, alin (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare nr 241/2006, actualizată, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, actualizată, 

dispoziţiile Codului Civil cu referire la instituţia mandatului, HCLOM nr 186/29.09.2016; 

            În temeiul  art. 36 alin 9, art. 45 alin(1) și art.115 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 acordă  un mandat special d-lui primar, Vințeler Silviu, ca reprezentat al Consiliului 

local Ocna Mureș în  Adunarea genrerală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba”, 

pentru a vota hotărârea Asociației privind modificarea prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la 

canalizare. 

 

         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; 

       - Direcţia juridică; 

       - S.C APA CTTA SA Alba. 

 

                                                          Ocna Mureş   30.08.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                          AVIZEAZĂ,  

LEAHU IOAN MIRCEA                                                                               SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                       PANDOR NICUȘOR 

 

 

    

 
TOM/TOM; EXPL:5;  

ANEXE.0;                      NOTĂ:Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:15; Voturi “pentru”: 15 ; Voturi contra:0 

;abțineri:0. .   
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