
 

 

      ROMÂNIA 

  JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

         PRIMAR 

   Nr.188/15.12.2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de asociere  

încheiat între UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  

şi UAT - Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş  

pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”  
 

 

               CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă publică 

extraordinară cu convocare de îndată la data de 15.12.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de 

convocare nr. 710/14.12.2021 de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

Având în vedere  

- Referatul de aprobare nr. 20967/15.12.2021 al Compartimentului pentru organizarea și 

amenajarea teritoriului,protecția mediului, administrarea domeniului public și privat al orașului, 

licitații, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș prin care se propune 

aprobarea Devizul general actualizat, a Devizului actualizat pentru obiectul 4.5. – ”Dotări” din 

cadrul Devizului general actualizat și respectiv a Actului adițional nr.2 la Acordul de asociere 

între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT - Oraşul Ocna Mureş prin 

Consiliul local al oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune 

balneo-climaterică Ocna Mureş”,  conform anexei prezentate; 

           - raportul de specialitate ___________ comun nr. ____/__________ al arhitectului șef al 

orașului Ocna Mureș și al Direcției economice;   

           - avizele _____________ ale comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.2 ale Consiliului local al 

orașului Ocna Mureş,  

- Proiectul de hotărâre nr.285/08.12.2021 al Consiliului Județean Alba privind aprobarea 

Actului adițional nr. 2 la Acordul de asociere încheiat între UAT - Județul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi UAT - Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş pentru 

realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”; 

- prevederile art. II, pct. II.1, subpunctul II.1.2 – Dotarea bazei de tratament și agrement 

precum și celelalte caluze incidente din Acordul de asociere încheiat între Orașul Ocna Mureș în 

baza  Hotărârii nr.24/13.02.2017 a Consiliului local Ocna Mureș, pe de o parte și repectiv în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 56/23 februarie 2017 pentru realizarea în comun a 

obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”, componenta ”Amenajare bază de 

tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”, documentația tehnico-economică a  obiectivului de 

investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” aprobată prin 

Hotărârea nr.23/13.02.2017 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin.(4) lit. d), art. 136,  art. 139, alin. (3) şi art. 196, 

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

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă Devizul general actualizat al investiției ”Amenajare bază de 

tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş” conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 



 

            (2) Se aprobă Devizul actualizat pentru obiectul 4.5. – ”Dotări” din cadrul Devizului 

general actualizat aprobat conform alin.(1), al investiției ”Amenajare bază de tratament şi 

agrement în oraşul Ocna Mureş”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

              Art. 2. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Acordul de asociere încheiat între UAT - 

Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al oraşului Ocna Mureş și UAT - Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică 

Ocna Mureş”,  care cuprinde actualizările aprobate conform art.1, conform anexei nr.3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art. 3. Hotărârea poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 4. 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; 

       - Direcţia economică; 

       - Compartimentului pentru organizarea și amenajarea teritoriului, administrarea domneiului 

public și privat al orașului, licitații; 

       - Biroul pentru achiziții publice, evidența patrimoniului; 

       - Consiliul Județean Alba; 

 

Ocna Mureş,  15.12.2021 

 

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. f) şi i) 

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 _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

               Anexa nr.3  la Proiectul de hotărâre nr.188/15.12.2021al Consiliului local Ocna Mureș 

 

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                              Oraşul Ocna Mureş 

Consiliul Judeţean                                                                                             Consiliul Local  

Nr……..  ….….                                                                                                 Nr…………….. 

ACT ADIȚIONAL NR. 2 

la Acordul de asociere încheiat între UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  

şi UAT - Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş  

pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş” 

 

 Părţile  

 I.1 UAT - ORAŞUL OCNA MUREŞ, prin CONSILIUL LOCAL OCNA MUREŞ  cu 

sediul în oraşul Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, judeţul Alba, reprezentat prin dl. primar - 

Silviu VINŢELER, în calitate de asociat administrator 

şi  

 I.2 UAT - JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion. I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte 

Ion DUMITREL, în calitate de asociat participant   

 au convenit asupra încheierii prezentului Act adițional la Acordul de asociere  după 

cum urmează: 

1. Articolul III.1.1. se modifică și va avea următorul cuprins:  

  ,,III.1.1. Valoarea totală a investiției „Amenajare bază de tratament și agrement în 

orașul Ocna Mureș” este de 41.417.447,31 lei, din care C+M în valoare de 27.269.984,11 lei.” 

2. Articolul III.1.2. se modifică și va avea următorul cuprins:  

,,III.1.2. Valoarea dotărilor bazei de tratament și agrement, din valoarea totală a investiției, 

este de 4.703.094,26 lei. ” 

 Toate celelalte articole ale Acordului  de asociere  între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba  şi  UAT - Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş pentru 

realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”, cu completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

 Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi……………………, în 2 (două) exemplare 

originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.  
 

         ASOCIAT ADMINISTRATOR                                  ASOCIAT PARTENER 

     Oraşul Ocna Mureş, prin                     Județul Alba, prin 

 Consiliul local Ocna Mureș     Consiliul Județean Alba 

 

      PRIMAR,                PREŞEDINTE, 

       Silviu  VINŢELER                           Ion DUMITREL 

 

         Director executiv,                                       Director executiv, 

                 Aida Veturia ONAC              Marian Florin AITAI 

                    

                p. Arhitec Șef,                        Director executiv, 

          Sorina BIRIȘ                          Liliana NEGRUŢ 

   

  

         CFP                 CFP 

 

 Avizat comp. juridic              Şef serviciu 

Director executiv, NICOARĂ FLORIN OVIDIU                                              Cornelia FĂGĂDAR 

             

 

                                                                                                                  Avizat, consilier juridic 

             


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL ALBA


