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           ROMANIA 

      JUDETUL ALBA  

ORASUL OCNA MURES 

          PRIMARUL 
 

 

DISPOZIŢIA NR.582  
 

        PRIMARUL ORASULUI OCNA MURES,JR. SILVIU VINŢELER; 

      Având in vedere: dispozitiile art.39, alin. (1) din Legea nr 215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare; 

      In temeiul: art 68, alin.(1) din Legea nr 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 

locală, republicată in anul 2007, cu modificările si completările ulterioare; 
 

D I S P U N E : 
 

       Articol unic: – Se convoacă Consiliul local al oraşului Ocna Mures, în ŞEDINŢĂ 

ORDINARĂ, pe data de 28 iunie 2013, orele 16,oo, in sala de şedinţe a acestuia, având următorul 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 
 

 

1.PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea parcelarii  imobilului proprietate privată a 

oraşului Ocna Mureş,  inscris in CF. 71563 Ocna Mureş, cu identificator cadastral (nr cad) 71563 –

curţi, construcţii cu suprafaţa de 258 mp , conform Documentaţiei de parcelare anexată 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

 

2. PROIECT DE HOTARARE  privind  propunerile Primăriei oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, 

care vor fi înaintate Prefectului judeţului Alba în vederea emiterii ordinului de atribuire în 

proprietate a terenurilor prevăzute la art.36, p-ctele. 2-5 din Legea nr.18  

din 19 februarie 1991 privind fondul funciar, republicată. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

  

3.PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea achiziţiei întocmire ,,Studiu de prefezabilitate 

pentru construire Bază de tratament în oraşul Ocna Mureş- cod CPV 79314000-8-studiu fezabilitate 

prin procedura ,,achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

4.PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea achiziţiei ,,Dirigenţie de şantier –Modernizare 

piaţa oraşului Ocna Mureş-COD CPV 71520000-9 prin procedura ,,achiziţie directă” criteriul de 

atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.   

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

 

5.PROIECT DE HOTARARE privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită (comodat) de la 

Asociaţia ASMEEA pentru imobilele înscrise mai jos în cărţile funciare. 

           Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

6.PROIECT DE HOTARARE  privind   aprobarea achiziţiei ,,Lucrări de reparare şi amenajare 

clădire Policlinică-cod CPV  45453000-7 prin procedura,,cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind 

,,preţul cel mai scăzut” 

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

7.PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unor sume de bani de la cap 67.02.06.59.11 

,,Susţinerea cultelor” catre unităti de cult menţionate mai jos   

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  
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8.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea şi completarea documentaţiei - Proiect nr.122/2013 

“Modernizare piaţa agro-alimentară oraş Ocna Mureş, jud. Alba” întocmit de S.C. MURO INSTAL S.R.L. 

aprobat prin HCLOM nr. 106/13.06.2013 conform anexei – parte integrantă din prezenta 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

9.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea traseului drumului public de interes local clasificat 

ca drum comunal  - DC 248, conform anexei, parte integrantă a hotărârii; exprimarea acordului de transfer a 

drumului public de interes local clasificat ca drum comunal  - DC 248, din domeniul public al UAT Oraşul 

Ocna Mureş în domeniul public al Judeţului Alba, 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înaintării unei Scrisori de intenţie către lichidatorul 

judiciar Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL din Cluj Napoca, în vederea cumpărării activului 

BLOC DE NEFAMILIŞTI ŞI TEREN AFERENT aflat în proprietatea S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA 

S.A.  

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

11.PROIECT DE HOTARARE privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii proprietate privată 

a oraşului Ocna Mureş situate în  Ocna Mureş str. Nicolae Iorga , nr. 23, jud. Alba 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei de licitaţie(inclusiv caietul de 

sarcini)  pentru concesionarea prin licitaţie publică,  a unui teren situat în Ocna Mures, str. 9 Mai, nr 

.2,  jud. Alba, conform HCLOM nr 91 din 30.05.2013. 

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participării oraşului Ocna Mureş la programul   

,,Programul  de stimulare a înnoirii parcului auto naţional-programul rabla 2013, în vederea 

achiziţionării unui autoturism nou prin acest program pentru parcul propriu al instituţiei.      

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea parcelării unui teren proprietate privată a 

oraşului Ocna Mureş îm vederea concesionării unei parcele.  

     Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între oraşul 

Ocna Mureş şi SC APA CTTA SA Alba în vederea realizării în comun a lucrării de interes public 

local-Execuţie branşamente de apă în localităţile Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca   

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

16. PROBLEME CURENTE: 

 

 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceşte domnul secretar al oraşului 

Ocna Mureş, jur. Nicoară Florinel.- 

 

  Ocna Mures, 18.06.2013.- 

 

                     PRIMAR,                                                                AVIZEAZA,   

          JR. VINTELER SILVIU               SECRETAR ORAŞ OCNA MURES, 

                       JR. NICOARA FLORINEL 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM/TOM, EXPL.5; ANEXE.0;   


