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                   ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL OCNA MUREŞ 

                 PRIMAR  

       Nr. 18 din 06.02.2020        

     

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează obiectivul 

executat din fonduri IID ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră str. 

Parcului și Fabricii, în zona Bazei de Tratament și Agrement, oraș Ocna Mureș, jud. Alba” 

concesionarea acestor bunuri către opertatorul regional S.C. APA C.T.T.A. – SA ALBA   

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară 

publică  la data de __________ ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ________________ de 

către primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler; 

 

 Având în vedere: 

 Prevederile Contractului de delegare a gestiunii în vederea realizării serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 1969 din data de 01.08.2008, 

 Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul executat din fonduri IID 

”Extindere retea de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră str. Parcului și Fabricii, 

în zona Bazei de Tratament și Agrement, oraș Ocna Mureș, jud. Alba” nr. 8195/21.11.2019 al 

comisiei de recepție numită prin Decizia nr. 147/20.11.2019 a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “APA ALBA”,  

 Adresa nr. 04/01.09.2020 a Asociației APA ALBA înregistrată la Primăria Orașului Ocna Mureș 

sub nr. 1504/31.01.2020, 

 Adresa nr. 20 din 09.01.2020 a SC APA CTTA SA Alba, Sucursala Ocna Mures, inregistrata 

sub nr. 175 din 09.01.2020, 

 Procesul Verbal de Inventariere intocmit in data de 15.12.2019 de catre Comisia de Inventariere 

nr. 12, constituită la nivelul orasului Ocna Mures prin dispozitia primarului nr. 642 din data de 

29.11.2019, 

 Referatul de aprobare nr. 1738 din 05.02.2020 al Direcției Economice , 

 raportul de specialitate ____________ nr.  ______________ al Direcției Economice, 

 avizele ___________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș 

 Art. 10, 17, 18, alin. 2, art. 21, 22, 23, 24, 30 și art. 41, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, 

 Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, actualizată (în vigoare la data 

contractării lucrării), 

 Legea nr. 82/1991- legea contabilității, actualizată, 

 Ordinului ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 - pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii,  

 H.G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, 

 art. 871 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil - privind Dreptul de concesiune; 

 

 În temeiul art. 129, alin. 2, lit c, alin. (6) lit. a), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) şi art. 196, alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
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                                                             H O T Ă R Ă Ş T E :  

           

 Art. 1.  (1) Se aprobă înscrierea în domeniul public al UAT Orașul Ocna Mureș a bunurilor care 

formează obiectivul executat din fonduri IID ”Extindere retea de alimentare cu apă potabilă și 

canalizare menajeră str. Parcului și str.Fabricii, în zona Bazei de Tratament și Agrement, oraș Ocna 

Mureș, jud. Alba” având o valoare de 120.390,70 lei, conform identificării acestuia cuprinsă în Anexa  

la PV de recepție nr. 8195 din 21.11.2019, care face parte integrantă din prezenta. 

             (2) Inventarul domeniului public al UAT Orașul Ocna Mureș se completează în mod 

corespunzător.  

 

 Art. 2. Se aprobă concesionarea bunurilor arătate în cuprinsul art. 1 către Operatorul Regional 

S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba pe durata Contractului de delegare a gestiunii nr. 1969 din data de 

01.08.2008 în vederea realizării serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. 

 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea actului 

adițional la contractul de delegare se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.  

 

                Se comunică la: 

 - Instituția Prefectului - județul Alba; 

 - Primarul orașului Ocna Mureş,  

- Biroul urbanism - Compartiment organizarea și amenajarea teritoriului; 

- Direcția Economică în vederea asigurării completării inventarului localității; 

- Asociația APA Alba - str. Gh. Șincai, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba  

 

                                                      Ocna Mureş, 06.02.2020   

 

                      INIŢIATOR,               AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,           SECRETAR GENERAL 

                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. g) 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 ___________________________________________________________ 

 

 

 

 
Tehnored:N.F.O. .Ex:3, anexe: 1  Consilieri in functie:17; prezenti:   voturi ,,pentru”  (%);   voturi ,,contra”: ;  abţineri:.              
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