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    ROMÂNIA 
    JUDEȚUL ALBA  
    ORAȘUL OCNA MUREȘ 
    CONSILIUL LOCAL  

 HOTĂRÂREA NR._223  

privind Actualizarea Inventarului Rețelei de Iluminat Public Stradal din orașul Ocna Mureș  

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în şedinţa extraordinară 
publică, cu convocare de îndată, la data de 06.12.2018 ca urmare a emiterii dispoziției de 
convocare nr. 701 /03.12.2018, de către primarul orașului Ocna Mureș- d-nul Vințeler Silviu; 

         Având în vedere : Referatul nr. 17540/03.12.2018 al comisiei de inventariere a 
domeniului public din cadrul orașului Ocna Mureș, Referatul nr. 17565/03.12.2018 al Direcției 
Economice, din care rezultă necesitatea actualizării inventarului rețelei de iluminat public 
stradal din orașul Ocna Mureș, precum și raportul de specialitate favorabil nr. 
17834/06.12.2018 al Direcției Economice, coroborate cu rapoartele favorabile ale comisiilor 
de specialitate ale consiliului local, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, republicată și actualizată, Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, 
actualizată, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Legea nr. 
213/1998- privind bunurile proprietate publică, actualizată, Legea 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, Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon 
Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei 
şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C- Iluminat public, Obiectiv specific-Creşterea 
eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, apelul de proiecte 
POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, Cod nr. POR/300/3/1, Prevederile Ghidului solicitantului - 
Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și a HCLOM nr. 
110/28.06.2018  privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia și HCLOM nr.116 din 
28.06.2018, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice “Studiu de fezabilitate 
nr.6/2018”, întocmită de proiectantul general SC PROEX INSTAL CONSULTING SRL în baza 
contractului de prestări servicii nr.3685/14.03.2018 – respectiv indicatorii tehnico-economici şi 
devizul general pentru obiectivul „MODERNIZAREA şi EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI 
PUBLIC ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ”; 
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        În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e) și alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 
alin. (3) și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, 
republicată și actualizată. 

 

 

HOTĂRĂȘTE : 

     Art. 1( 1) : Se aprobă  Actualizarea Inventarului Rețelei de Iluminat Public Stradal din 

orașul Ocna Mureș, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta. 

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

corespunzător, prin înregistrarea bunurilor cuprinse  în Anexă, în contabilitatea orașului Ocna 

Mureș. 

      Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

      Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului 
Ocna Mureș, d-nul  Vințeler Silviu. 
 
     Se comunică la : 

- Instituția Prefectului – Județul Alba; 
- Primarul orașului Ocna Mureș; 
- A.N.R.S.C. București; 
- A.D.R. Centru ; 
- Direcția Economică; 
- Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții. 

 
                                                                             

Ocna Mureș, 06.12.2018 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  SECRETAR ORAȘ, 

   CSABA OROSZHEGYI                                                                       NICUȘOR PANDOR  
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