
         R O M Â N I A 
        JUDEŢUL ALBA 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
      CONSILIUL LOCAL  
 
 

 HOTĂRÂREA NR 146 
 
            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 29.09..2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1100 din 23.09.2011 , de către 
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
           Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind insusirea de catre Consiliul local al 
orasului Ocna Mures a Contractului de Finatare nr 102832 sin 22.11.2010 incheiat intre Ministerul 
Mediului si Padurilor si S.C APA CTTA S.A Alba, in vederea obtinerii de finantare 
nerambursabila pentru implementarea Proiectului ,,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa 
si apa uzata in judetul Alba” si cofinantarea de catre autoritatile publice locale, membre ale 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Apa Alba” pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile”si 
aprobarea platii din bugetul local al orasului Ocna Mures pentru anul 2011 a sumei de 140997 lei 
cu titlu de contributie a orasului Ocna Mures, conform contractului de finantare nr 102832 din 
22.11.2010 mentionat mai sus,  initiat si inaintat spre aprobare de catre primarul orasului Ocna 
Mures, prof. Dragut Augustin Iosif; 
           Vazand:- referatul nr 7438 din 28.09.2011 al Biroului urbanism, tehnic, investitii, disciplina 
in constructii, spatiu locativ ; 
          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 Legea nr.273/2006 privind  finantele publice locale, completata cu O.U.G nt 46/2007 
pentru completarea art.63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
       În temeiul art.45, p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aproba  insusirea de catre Consiliul local al orasului Ocna Mures a Contractului 
de Finatare nr 102832 sin 22.11.2010 incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor si S.C APA 
CTTA S.A Alba, in vederea obtinerii de finantare nerambursabila pentru implementarea 
Proiectului ,,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba” si 
cofinantarea de catre autoritatile publice locale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Apa Alba” pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile” 
            Art2.Se aproba plata din bugetul local al orasului Ocna Mures pentru anul 2011,  a sumei 
de de 140997 lei cu titlu de contributie a orasului Ocna Mures, conform contractului de finantare nr 
102832 din 22.11.2010 mentionat la articolul precedent. 
 
Se comunica la:       
       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Biroul   urbanism, tehnic, investitii,disciplina in constructii, spatiu locativ ; 
       -Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara ,,Apa Alba”; 



       -S.C APA CTTTA S.A Alba; 
  
 
Ocna Mureş, 29.09.2011  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                          PACURAR VALERICA 
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SECRETARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, 
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