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          R O M Â N I A 
            Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
          Consiliul local 
 
                                                        HOTARAREA NR 77 
 
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31.05.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.861 din 24.05.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,prof. Dragut Augut Iosif; 
           Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a 
unui spatiu situat sub biblioteca oraseneasca  in suprafata utila de 87 mp inscris in CF 70391-C1-U4 
cu nr cadastral/topografic 70391-C1-U4, situat in Ocna Mures, strada N. Iorga, nr 27,  pretul minim 
de pornire al licitatiei fiind  1246 lei/luna, respectiv 14,30 lei/mp/luna,  pe o perioada de 5 ani, in 
vederea desfasurarii de activitati comerciale sau birouri”, initiat de catre primarul orasului Ocna 
Mures, prof. Dragut Augustin Iosif. 
            Văzând referatul şi raportul nr.5499/22.04.2011 al biroului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 
disciplina in constructii, spatiu locativ; 
           Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu O.U.G nr 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
               Art.1: -Se aproba inchirierea, prin licitatie publica, a unui spatiu situat sub biblioteca 
oraseneasca  in suprafata utila de 87 mp inscris in CF 70391-C1-U4 cu nr cadastral/topografic 
70391-C1-U4, situat in Ocna Mures, strada N. Iorga, nr 27, pretul minim de pornire al licitatiei fiind 
1246 lei/luna, respectiv 14,30 lei/mp/luna, pe o perioada de 5 ani, in vederea desfasurarii de activitati 
comerciale sau birouri. 

              Art2:  - Se aproba constituirea comisiei de organizare si evaluare a ofertelor pentru licitatie 
in urmatoarea componenta: 

             -ing. Sanislav Nicolaie-presedinte; 

             -ing. Biris Sorina Geta-membru; 

             -ec Serbu Ioan –membru; 

             -jur. Botezan Ioan-membru; 

             -ing. Garlea Liviu-membru.  
            Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof Dragut Augustin Iosif;        
          Se comunică la: 
           - Institutia Prefetului - judeţul Alba; 
           - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
           - Biroul urbanism tehnic investitii constructii; 
         Ocna Mureş, 31.05.2011 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
ING. MAN FLORIN AUGUSTIN                               SECRETAR ORAS OCNA MURES 

                                                                       JUR. FLORIN NICOARA 
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