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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA  
CONSILIUL LOCAL  

                                                         HOTĂRÂREA NR.189 
       privind aprobarea prelungirii duratei contractului  de lucrări nr 11745 din 28.07.2017 
până în data de  30.06.2019                       
 
             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară 
publică  la data de 25.10.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare 
nr.547/19.10.2018, de către primarul oraşului Ocna Mureş,. Vinteler Silviu 

Având în vedere expunerea de motive nr.15181/24.10.2018 a Primarului orașului 
Ocna Mureș  şi raportul de specialitate nr.15248/25.10.2018 ale Arhitectului Șef-
Compartimentul  urbanism, tehnic, investiții, construcţii, din care rezultă necesitatea 
prelungirii duratei contractului de lucrări nr. 11745 din 28.07.2017 până în 30.06.2019,  
avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 
coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.1270 din Codul Civil nou; 
            În temeiul  art 36 alin 9, art 45 p-ctul 1 şi art.115 alin. 1 litera b din Legea 
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
    Art. 1.  Se aprobă  prelungirea, până la data de  30. 06.2019 a duratei contractului  
de lucrări nr. 11745 din 28.07.2017, încheiat între oraşul Ocna Mureş  reprezentat de 
primar Vinţeler Silviu, în calitate de achizitor şi S.C Expert Top Service SRL, cu sediul în  
Ocna Mureș, strada Al. Independenței, bl.46, ap.82, judeţul Alba, reprezentată prin d-nul 
Șilip Niculaie Ioan, având funcţia de administrator, în calitate de executant,  obiectul 
contractului fiind executarea lucrării ,,Reparații și  Consolidare Școala Primară Uioara de 
Sus ”.    
 
        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; 
       - Arhitect Șef – Compartimentul  urbanism, tehnic, investiţii, construcţii 
       - Direcţia Economică; 
       - Biroul pentru achiziţii. 

Ocna Mureş, 25.10.2018 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       SECRETAR ORAȘ, 
   DAN CIPRIAN TECAR                                                             NICUȘOR PANDOR  
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