ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.194
privind îndreptarea erorii din cuprinsul art.1 al HCLOM nr 125/29.06.2017 privind contribuția la
investiția de interes public local ,,Înlocuire conducte de la rețeaua de apă potabilă de pe străzile
Vasile Lupu,Axente Sever, Înfrățirii și 8 Martie”
Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2017, ca
urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.756/25.10.2017, de către primarul oraşului Ocna Mureş,
Silviu Vinţeler.
Având în vedere: referatul comun nr.16262/23.10.2017 întocmit de către Direcţia
juridică/Biroul urbanism, HCLOM nr.125/29.06.2017 şi HCLOM nr.46/27.02.2017, avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu
prevederile cuprinse în O.U.G.nr.198/2005, art.44 alin.(2) lit.a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, art.12 alin.(1) lit.a) şi art.17 din Legea nr.241/2006 privind Serviciul
de alimentare cu apă şi canalizare, ale art.9 pct.9.3 din Contractul de delegare a Gestiunii Serviciului
Public de alimentare cu apă şi canalizare-Dispoziţii special-Partea comună;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.a) şi f), alin.(6) p-ctul 14, art.45 p-ctul 2 şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se indreaptă eroarea din cuprinsul art.1 din HCLOM nr.125/29.06.2017, articol a cărui
formă corectată va avea următorul cuprins:
,, Art. 1: Se aprobă alocarea din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş pe anul 2017, a sumei
de 120.000 lei având TVA inclus, cu titlu de contribuţii la investiţia de interes public local ,,
Înlocuire conducte de la reţeaua de apă potabilă de pe străzile Vasile Lupu, Axente Sever,
Înfrăţirii şi 8 Martie” în completarea sumelor alocate din fondul IID de către operatorul
SC.APA CTTA ALBA SA.”
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 economică.
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii şi construcţii;
- S.C APA CTTA ALBA SA.
Ocna Mureş, 31.10.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

RED/DACT:T.O.M
EX:6; ANEXE:0; Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ; voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. .
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