
         ROMÂNIA          

    JUDEŢUL ALBA                                 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

   CONSILIUL LOCAL         

 

 

HOTĂRÂREA NR.128 

privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș al bunurilor care formează obiectivul 

executat din fonduri IID ” Montat protecție hidranți în orașul Ocna Mureș și Reabilitare rețea apă 

potabilă str. M. Kogălniceanu din orașul Ocna Mureș”; concesionarea acestor bunuri către 

opertatorul regional S.C. Apa C.T.T.A. – SA ALBA   

         

 

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

data de  26.07.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 377/ 20.07.2018, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere: prevederile Contractului de delegare a gestiunii în vederea realizării 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, Procesul- Verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor privind obiectivul executat din fonduri IID ” Montat protecție hidranți în orașul Ocna 

Mureș-jud. Alba” nr. 3739/22.06.2018 al comisiei de recepție numită prin Decizia nr. 80/19.06.2018 

a S.C.APA CTTA SA Alba” și  Procesul- Verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind 

obiectivul executat din fonduri IID ” Reabilitare rețea apă potabilă str. M. Kogălniceanu, oraș 

Ocna Mureș-jud. Alba ” nr. 3740/22.06.2018 al comisiei de recepție numită prin Decizia nr. 

80/19.06.2018 a S.C.APA CTTA SA Alba”, adresa nr. 213/12.07.2018 a Asociației APA ALBA 

înregistrată la Primăria Orașului Ocna Mureș sub nr. 10130/17.07.2018, referatul nr. 

10200/18.07.2018  al Direcției Economice din care rezultă necesitatea includerii în domeniul public 

al orașului Ocna Mureș al bunurilor care formează obiectivul executat din fonduri IID ” Montat 

protecție hidranți în orașul Ocna Mureș și Reabilitare rețea apă potabilă str. M. Kogălniceanu din 

orașul Ocna Mureș”și concesionarea acestor bunuri către opertatorul regional S.C. Apa C.T.T.A. – 

SA ALBA  şi raportul de specialitate favorabil nr.10318/20.07.2018 al Direcţiei economice- 

compartimentul SBCRUS, coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al orașului Ocna Mureș, cu prevederile Legii nr. 213/1998- privind bunurile 

proprietate publică, actualizată, Legii nr. 82/1991- legea contabilității, actualizată, Ordinului 

Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009- pentru aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, H.G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și 

a prevederilor art. 871 din Legea nr. 287/2009- Codul Civil- privind Dreptul de concesiune; 

          În temeiul: art 36 alin. (2) litera c), art. 36, alin. 5, lit. a),  art.45, alin.3 şi art.115 alin.(1) lit 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

       Art. 1( 1) :  Se aprobă înscriererea în domeniul public al orașului Ocna Mureș al bunurilor care 

formează obiectivul executat din fonduri IID ” Montat protecție hidranți în orașul Ocna Mureș ” 

având o valoare de 11.853,74 lei  cu TVA inclus(9.961,12 lei fără T.V.A.), conform identificării 

acestuia cuprinsă în Anexa  la PV de recepție nr. 3739 din 22.06.2018 , care face parte integrantă din 

prezenta. 

                  (2)  Se aprobă înscriererea în domeniul public al orașului Ocna Mureș al bunurilor care 

formează obiectivul executat din fonduri IID ” Reabilitare rețea apă potabilă str. M. Kogălniceanu 

din orașul Ocna Mureș” având o valoare de 32.441,94  lei  cu TVA inclus( 27.262,13 lei fără 

T.V.A.), conform identificării acestuia cuprinsă în Anexa  la PV de recepție nr. 3740 din 22.06.2018 , 

care face parte integrantă din prezenta. 

                  (3) Inventarul domeniului public al UAT Orașul Ocna Mureș se completează în mod 

corespunzător.  



 2 

      

   Art. 2.  Se aprobă concesionarea bunurilor arătate în cuprinsul art. 1 către Operatorul Regional 

S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba pe durata Contractului de delegare a gestiunii, în vederea realizării 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. 

 

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- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mureş,  

-Biroul urbanism- Compartiment organizarea și amenajarea teritoriului; 

- Direcția Economică;  

- Asociația APA Alba- str. Gh. Șincai, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba;  

            - S.C APA CTTA  SA Alba, str. Vasile Goldiș, nr.3, cod poștal: 510007, jud. Alba. 

 

  Ocna Mureş, 26.07.2018 

        
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                SECRETAR,  

IOAN DANIEL BARBU                                                                                   NICUȘOR 

PANDOR                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored:T.O.M.ex: 7; annexe:2  Nota: consilieri in functie: 17;  prezenţi: 17;  voturi ,,pentru”: 17  (100 %); .voturi ,,contra”: 0 ; abţineri: 0.  

 


