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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr. 10/23.01.2019 

          

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

       privind revocarea HCL nr. 229 din 18.12.2019 și aprobarea înfiinţării unui Serviciu public de transport 

local, prin reorganizarea serviciului existent, într-un serviciu cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, la data 

de ______________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ______/__________, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

  Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr. 982/21.01.2020 al Serviciului transport public local, din care rezultă 

necesitatea revocării HCL nr. 229 din 18.12.2019 și înfiinţării unui Serviciu public de transport 

local, prin reorganizarea serviciului existent, într-un serviciu cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 

 raportul de specialitate ___________ nr. ________/___________ al Serviciului transport public 

local,  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş,  

 prevederile art. 7 din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006. 

Legea privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 

 prevederile Legii nr. 92/2007, legea serviciilor de transport public local; 

 Adresa nr. 707940/21.06.2019 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice; 

 Nota de control încheiată în data de 12.11.2019 la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş de către 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 Hotărârea Consiliului local nr. 229/18.12.2019 privind înfiinţarea Serviciului public de transport 

local, entitate de interes public local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş 

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. a) şi (3), lit. e), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. g) şi art. 196, alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 229/18.12.2019 privind înfiinţarea 

Serviciului public de transport local, entitate de interes public local cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş. 

 

Art. 2.  Se aprobă înființarea unui Serviciu public de transport local, prin reorganizarea serviciului 

existent, într-un serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, 

urmând să își înceapă activitatea în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de transport local, caietul de 

sarcini, organigrama serviciului şi modelul contractului de prestare a serviciului public sub forma gestiunii 

directe vor fi aprobate în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

             Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul de transport public local 
 
 

 

 

Ocna Mureş,  23.01.2020 
 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                        SECRETAR ORAŞ 

                               SILVIU VINŢELER                                         SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. gi) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 

lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 

lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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