ROMÂNIA
Judetul Alba
Orasul Ocna Mures
Consiliul local
HOTĂRÂREA NR.93
Consiliul local al orasului Ocna Mures întrunit în şedinţă ordinară, la data de 31.05.2011,
urmare a dispoziţiei de convocare nr.861 din 24.05.2011, emisă, de către primarul oraşului Ocna
Mureş;
LUÂND ÎN DEZBATERE: "Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al
Serviciului public transport persoane Ocna Mures avand cod unic de inregistrare 18527748
inregistrat la Registrul Comertului cu nr Jo1/310/28.03.2006 prin aport in natura cu cele doua
microbuze marca IVECO cu nr de inmatriculare AB-o7-DTT numar de identificare
ZCFC50A1005601467 respectiv AB-o7-DTU, numar de identificare ZCFC50A1005601937 aflate in
proprietate privata a orasului Ocna Mures si aprobarea scoaterii din inventarul domeniului privat al
orasului Ocna Mures a celor doua microbuze mentionate mai sus ” iniţiat de către dl.primar al
oraşului Ocna Mureş,
VĂZÂND:
- referatul si raportul nr.6625/23.05.2011 al Compartimentului Coordonare Transport
Public local ;
-expunerea de motive nr .6623 din 23.05.2011 a domnului consilier Ioan Mircea Leahu;
-AVÂND ÎN VEDERE - dispozitiile cuprinse în Legea nr.215/23.04.2001 privind administratia
publică locală, republicată in anul 2007, coroborata cu Legea nr 92/2007-Legea serviciilor de
transport public local;
ÎN TEMEIUL dispoziţiilor art.45 p-ctul 1 din Legea nr. 215/23.04.2001 - legea administratiei
publice locale, republicată;
HOTÃRÃSTE:
Articol unic: Se aprobă majorarea capitalului social al Serviciului public transport
persoane Ocna Mures avand cod unic de inregistrare 18527748 inregistrat la Registrul
Comertului cu nr Jo1/310/28.03.2006 prin aport in natura cu cele doua microbuze marca
IVECO cu nr de inmatriculare AB-o7-DTT numar de identificare ZCFC50A1005601467
respectiv AB-o7-DTU, numar de identificare ZCFC50A1005601937 aflate in proprietate
privata a orasului Ocna Mures si aprobarea scoaterii din inventarul domeniului privat al
orasului Ocna Mures a celor doua microbuze mentionate mai sus.
Se comunică :
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;
 Primarului oraşului Ocna Mureş;
 Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
 Serviciul public de transport persoane S.R.L Ocna Mures
 Compartimentul coordonare transport public local din cadrul Primariei orasului Ocna
Mures.
Ocna Mureş , 31.05.2011
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ING. MAN FLORIN AUGUSTIN
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