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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
ORAȘUL OCNA MUREȘ 
CONSILIUL LOCAL  
                                   

HOTĂRÂREA NR.226 
privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba  

pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Ocna Mureș 

 a unui tronson din drumul județean DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) - Războieni Cetate - Lunca 

Mureșului – aflat la limita cu județul Cluj, în vederea realizării lucrărilor de modernizare a 
serviciilor de iluminat public în orașul Ocna Mureș  

        
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară  publică, 
cu convocare de îndată,  la data de 12.12.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.   
730/11.12.2018, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vințeler Silviu; 
          Având în vedere:  
     Expunerea de motive nr. 18009/10.12.2018  a Primarului orașului Ocna Mureș  din care 
rezultă necesitatea preluării  temporare în administrarea Consiliului Local Ocna Mureș din 
administrarea Consiliului Județean Alba a unui tronson din drumul județean DJ 107 F: Unirea (DJ 
107 D) - Războieni Cetate - Lunca Mureșului – aflat la limita județului Cluj, în vederea realizării de 
lucrări de modernizare  a serviciilor de iluminat public în orașul Ocna Mureș,  raportul de 
specialitate favorabil  nr. 18052/11.12.2018 înaintat de către Biroul urbanism, tehnic, investiții, 
construcții, rapoartele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ocna Mureș, 
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale, 
actualizată, art. 22, alin. 10 și art. 22^ 1, alin. 3 și 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, actualizată, Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, 
actualizată,  Legea nr. 213/1998- privind bunurile proprietate publică, actualizată, Legea 
nr. 82/1991- legea contabilității, actualizată, art. 120 din Legea nr. 215/2001- legea 
administrației publice locale, actualizată, 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), litera (c) și d), alin. 5, lit. a), alin. 6, lit.a), pct. 14,  art.45, 
alin.3 și  art. 115 alin. (1) lit.b) și art. 120  din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația 
publică locală, actualizată, 
 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

     Art.1. Se încuviințează cererea adresată Consiliului Județean Alba, pentru aprobarea preluării 
temporare în administrarea Consiliului Local Ocna Mureș, din administrarea Consiliului Județean 
Alba, în vederea realizării  de lucrări de modernizare a serviciilor de iluminat public în orașul Ocna 
Mureș, a tronsonului de drum județean DJ 107 F, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
     Art.2. Predarea-preluarea bunului imobil şi terenului aferent, menţionat în anexă,  se face pe 
bază de protocol încheiat între părțile interesate. 
    
    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 domnul 
Vinţeler Silviu - primarul oraşului Ocna Mureş.  
               
        Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Consiliul Județean Alba;  
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul  urbanism, tehnic, investiții; 
       - Direcţia economică.                           
 

Ocna Mureş, 12.12.2018 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETAR ORAȘ, 
  OROSZHEGYI   CSABA                                                                           NICUȘOR PANDOR             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnored: T.O.M;Ex. 6; anexe:1, Consilieri in functie:17; prezenti: 13;   , voturi ,,pentru”: 13    (76,47 %);   voturi 
,,contra”:   ; abţineri    . 
 


