ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 29
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 februarie 2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.532/18.02.2011, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzarii, prin licitatie publică, a
apartamentului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş in cota de 1/1 parti, în suprafaţă construită
de 39 m.p., compus din una cameră şi dependinţe, împreună cu cota de 1,25% din părţile comune,
situat in Ocna Mures, strada 1 Mai, bl.41, etaj 2, ap.45, jud. Alba, inscris in C.F. 70012-C1-U1 Ocna
Mureş (provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr.2137 Ocna Mures), cu nr. top. 2160/25/45,
pretul de pornire al licitatiei fiind de 20.285 lei la care se va adăuga TVA-ul aferent şi numirea
Comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea apartamentului în cauză”, proiect iniţiat şi înaintat
spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş;
Văzând – referatul şi raportul de specialitate nr.3063/23.02.2011 întocmite de către
compartimentul pentru urbanism, tehnic, investitii, disciplina in constructii, spaţiu locativ din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare coroborata cu Legea nr.213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare şi Legea
nr.114/1996-legea locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1:  (1) Se aprobă vanzarea, prin licitatie publică, a apartamentului proprietate privată
în cota de 1/1 parti a oraşului Ocna Mureş, în suprafaţă construită de 39 m.p., compus din una
cameră şi dependinţe, împreună cu cota de 1,25% din părţile comune, situat in Ocna Mures,
strada 1 Mai, bl.41, etaj 2, ap.45, jud. Alba, inscris in C.F. 70012C1U1 Ocna Mureş (provenită din
conversia de pe hârtie a c.f. nr.2137 Ocna Mures), cu nr. top. 2160/25/45, pretul de pornire al
licitatiei fiind de 20.285 lei la care se va adăuga TVAul aferent.
(2) Raportul de evaluare a imobilului în cauză, întocmit de expertul autorizat ANEVAR ing.
Maria Marcu, însuşit de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2:  Se aprobă constituirea Comisiei pentru analizarea ofertelor în vederea vânzării, prin
licitatie publica, a apartamentului identificat conform articolului precedent, dupa cum urmeaza:
-ing. Sanislav Nicolaie
-ing. Biriş Sorina Geta
- ing. Gârlea Liviu
-jr. Botezan Ioan

presedinte;
membru;
membru;
membru;
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-ec. Şerbu Ioan

membru;

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, inclusiv cu semnarea
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică se imputerniceste Primarul orasului Ocna
Mures, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunica la:
- Institutia prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Membri comisiei mai sus numite ;
Ocna Mures, la 28.02. 2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUREL PĂŞTINĂ

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”: 13.
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