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         R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL   

                   

 

HOTĂRÂREA NR. 153 
privind incetarea obligatiilor de plata a contravalorii abonamentului de instalatii catre operatorul de servicii de 

apa si canalizare SC APA CTTA SA, incepand cu data de 01.09.2017  

 

 

             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, Vinţeler Silviu; 

             Având în vedere Nota de fundamentare nr. 13207/30.08.2017 a Primarului Orasului Ocna 

Mures- Vinteler Silviu, raportul nr. 13239/30.08.2017 al Directiei Juridice, avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mures, coroborate cu prevederile Legii 

nr. 241/2006- a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actualizata, ale Legii nr. 51/2006- 

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 

nr. 1969/01.08.2008, aprobat de fiecare autoritate a administratiei publice locale componenta a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ ASOCIATIA APA ALBA”, art. 1615 C. Civ privind 

stingerea obligatiilor;  

            În temeiul art.36, alin.(2), lit. d), art. 36, alin. 6, art.45 alin.(1)  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(1):  Inceteaza, incepand cu data de 01.09.2017 obligatia de plata a contravalorii 

abonamentului de instalatii catre operatorul de servicii de apa si canalizare SC APA CTTA S.A, 

stabilita in sarcina beneficiarilor de servicii de apa si canalizare de pe raza UAT Orasul Ocna Mures.  
 

                     (2) : Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, orice alte dispozitii contrare se 

abroga.  
 

        Art. 2s:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vințeler Silviu si SC APA CTTA SA. – Sucursala Ocna Mures .  
  
                    Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - SC APA CTTA SA – Sucursala Ocna Mures  

        

       .                                                           Ocna Mureş, 30.08.2017 

         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   AVIZEAZĂ,  

LEAHU IOAN MIRCEA                                                                          SECRETAR  ORAŞ  

                                                                                                                   PANDOR NICUŞOR 
 

 

 

 

 

NFO/NFO . 

EXP:4, ANEXE:0 ;                  Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi: 15 ; voturi pentru: 15 ; voturi contra: 0 ; abţineri: 

0. 


