ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 98
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.06.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.932/23.06.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.34/31.03.2011 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind “interzicerea accesului tuturor vehiculelor pe
strada M.Eminescu, partea cuprinsă între râul Mureş şi poarta a 3-a de acces în incinta S.C. GHCL
UPSOM S.A., zilnic, între orele 16,oo – 22,oo; aprobarea montării indicatorului ,,Acces Interzis”
insotit de panoul aditional ,,Intervalul de timp in care actioneaza indicatorul - între orele 16,oo –
22,oo”, proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către domnul primar al oraşului Ocna Mureş;
Vazand: adresa nr.5914/G/SJ/10.05.2011 a Instituţiei Prefectului, înregistrată la Primăria
oraşului Ocna Mureş cu nr. 6276/13.05.2011 – procedura prealabilă prin care se solicită reanalizarea
unor hotărâri ale Consiliului local al oraşului în vederea revocării/completării/modificării acestora;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborata cu O.U.G nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si Regulamentul de aplicare a O.U.G nr 195/2002;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se revocă Hotărârea nr.34/31.03.2011 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
privind “interzicerea accesului tuturor vehiculelor pe strada M.Eminescu, partea cuprinsă între râul
Mureş şi poarta a 3-a de acces în incinta S.C. GHCL UPSOM S.A., zilnic, între orele 16,oo – 22,oo;
aprobarea montării indicatorului ,,Acces Interzis” insotit de panoul aditional ,,Intervalul de timp in
care actioneaza indicatorul - între orele 16,oo – 22,oo”.
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se imputerniceste primarul orasului
Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunica la:
-Institutia Prefectului –Judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures;
-Politia orasului Ocna Mures;
-Se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului Ocna Mures.
Ocna Mureş, 30.06.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ING. MAN FLORIN AUGUSTIN

PSN/PSN
EX:3;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:16.
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