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        ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

 CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂREA  NR.18 

privind majorarea valorii unor bunuri proprietate publica a UAT orașul Ocna Mureș  

date în concesiune operatorului S.C APA CTTA SA ALBA  

       

     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data de   

30.01.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 119/23.01.2018 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;   

     Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 1155/25.01.2018 ale Direcției economice,adresa 

nr 486/20.12.2017 a asociației APA ALBA, adresa nr 7217/14.12.2017 a S.C. APA CTTA SA ALBA, 

protocolul de predare-primire înregistrat la S.C.APA CTTA SA ALBA cu nr 7307 din 19.12.2017 avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,  coroborate cu dispoziţiile cuprinse în 

prevederile Codului Civil în materia proprietății publice, Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică, 

actualizată, Legea contabilității nr 82/1991, actualizată, 

      În temeiul art. 36, alin. 6, litera a) p-ctul 14, art. 45 şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, actualizată;      

                                                                       

                                                                              HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. (1)  Se aprobă majorarea valorii unor bunuri proprietate publică a UAT Orașul Ocna Mureș cu 

valoarea cheltuielilor neeligibile rezultate la finalizarea proiectului ,,Extinderrea si reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba” după cum urmează: 

        -contractul ,, AB-CL 11- Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în  aglomerarea Ocna 

Mureș” = 457699,91 lei; 

         -contractul ,,AB-CL 5- Modernizarea și reabilitarea stație de epurare Ocna Mureș”= 295078,85 lei; 

              (2)  Detalierea valorilor de la articolul 1 se regăsește în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

   Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte Primarul Oraşului 

Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 

 

    Se comunică la:  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;  

- Primarul Oraşului Ocna Mureş; 

- Direcția economică; 

- S.C APA CTTA SA ALBA. 

                                                                   
                                                                Ocna Mureş, 30.01.2018 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                              AVIZEAZĂ, 

PODARIU PAVEL GLIGOR                                                                                            SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                                           PANDOR NICUȘOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
RED/DACT:T.O.M ,  

EX. 5; ANEXE: 1.       NOTĂ: consilieri în funcție: 17; prezenți:17 ; voturi ,,pentru”:17 ; voturi „contra” 0 ; abţineri: 0. 


