
          ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

  CONSILIUL LOCAL                               

 

 HOTĂRÂREA NR. 115 

privind aprobarea realizării unei uși de acces la spațiul care face obiectul contractului de concesiune 

nr.1638/06.02.2018 situatîn clădirea Policlinicii Ocna Mureș  

 

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

28.06.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 337/22.06.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

     Având în vedere referatul nr. 8768/18.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții  

din care rezultă necesitatea execuției lucrării de înlocuire a unei uși de acces din termopan la spațiul 

proprietate publică a UAT orașul Ocna Mureș în limita sumei de 700 lei,  raportul de specialitate 

favorabil  nr. 8768/18.06.2018 al Biroului urbanism, tehnic, investiții, construcții, nota internă nr 

8768/22.06.2018 a Biroului pentru achiziții publice, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din 

Consiliul local Ocna Mureș coroborate cu  dispoziţiile cuprinse în   Legea nr. 50/1991, actualizată,  

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;  

        În temeiul art.36 alin (5) litera a), art.45, art.115 alin.(1) lit.b)  și art.123 alin (1) și alin (2) din 

Legea nr.215  din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. Aprobă montarea unei uși de acces din tâmplărie PVC  la spațiul proprietate publică a UAT 

orașul Ocna Mureș, care face obiectul contractului de concesiune nr. 1638 din 06.02.2014, de către 

concesionarul dr. Anghel Daniela Maria, cabinet medical de medicină internă și doamna Dr Fabian A 

Maria-cabinet medical pediatrie, necesară bunei desfășurări a activității tinând cont de destinația 

cabinet medical de medicină internă și cabinet medical de pediatrie. 

 

Art.2.  Investiția precizată la art.1 se va realiza de către concesionar, în limita sumei de 700 lei, 

urmând ca, după recepția lucrării, să fie supusă Consiliul local propunerea de compensare a 

contravalorii investiției cu redevența datorată de concesionar.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       

 

 Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul Urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

       - Serviciul V.I.T.L; 

       -  dr. Anghel Daniela Maria, cabinet medical de medicină internă 

.      -  dr. Fabian A Maria-cabinet medical pediatrie   

                                                      

                                                          Ocna Mureş, 28.06.2018 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                        SECRETAR ORAȘ, 
IOAN DANIEL BARBU                                                                                  NICUȘOR PANDOR 
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