ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 224
privind modificarea HCLOM nr.76 din 20.04.2017
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19.12.2017,
ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1018/14.12.2017, de către primarul oraşului Ocna Mureş,
Vinţeler Silviu;
Având în vedere: referatul şi raportul de specialitate nr. 18439 din 28.11.2017 al Direcției Economice şi,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu Legea nr 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, OGR nr 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune,
casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților
administrativ-teritoriale, Legea nr 82/1991, legea contabilității, HGR nr 2139/2004 pentru aprobarea
catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, actualizată, adresa
nr.947/23.11.2017 a S.C ,,APA CTTA” S.A Alba;
În temeiul: art 36 alin.(4) litera d), alin.(6) lit.a), pct.14, art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul Anexei nr 1 aprobată prin art.1 al HCLOM nr
76/20.04.2017 în sensul că valoarea de 1247964,42 lei, înscrisă greșit ca total se corectează cu valoarea
corectă de 1228720,03 lei.
Art. 2: Se îndreaptă erorile materiale ale valorilor de inventar din cuprinsul Anexei nr.4 aprobată prin art.4 al
HCLOM nr 76/20.04.2017 cu valorile corecte cuprinse în documentul denumit ,,Anexa nr 4 la HCLOM nr
76/20.04.2017” corectată prin HCLOM nr. 224 din 19.12.2017, anexat prezentei ca anexa nr.1.
Art. 3: Se îndreaptă erorile materiale ale valorilor de inventar din cuprinsul Anexei nr.5 aprobată prin art.5 al
HCLOM nr 76/20.04.2017 cu valorile corecte cuprinse în documentul denumit,,Anexa nr 5 la HCLOM nr
76/20.04.2017” corectată prin HCLOM nr 224 din 19.12.2017, anexat prezentei ca anexa nr.2.
Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Ocna
Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Direcția Economică;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiții, construcții, spațiul locativ;
- S.C APA CTTA SA Alba, cu sediul în Alba Iulia, str V.Goldiș, nr 23, jud. Alba

Ocna Mureş, 19.12.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

RED/DACT:T.O.M
EX:5; ANEXE:2;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 15; voturi ,,pentru”: 15; voturi ,,contra”: 0, abțineri:0.
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